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WSPARCIE PRZEDSIĉBIORCZOĝCI
Projekt ustawy

Opis

RM

Data wejĞcia w Īycie

Sejm

Uáatwienia dla prowadzących firmy
Ustawa o swobodzie dziaáalnoĞci
gospodarczej oraz o zmianie
innych ustaw (I etap)

MoĪliwoĞü zawieszenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez przedsiĊbiorcĊ na okres od 5 lutego 2008 10 lipca 2008 r.
miesiąca do 2 lat. Obowiązek przyjĊcia przez urząd nawet niekompletnych r.
dokumentów od wáaĞcicieli firm.

20 wrzeĞnia 2008 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
swobodzie dziaáalnoĞci
gospodarczej oraz o zmianie
innych ustaw (II etap)

Wprowadzenie zasady „jednego okienka”. Zniesienie opáat za zmianĊ rejestracjĊ 17
firmy. Ograniczenie kontroli w przedsiĊbiorstwach. Wprowadzenie zasady „zero paĨdziernika
okienka” (w 2011 r.)
2008 r.

31 marca 2009 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
rachunkowoĞci

Podniesienie progu prowadzenia peánej ksiĊgowoĞci w maáej firmie z 5 lutego 2008 10 lipca 2008 r.
dotychczasowych 800 tys. euro do 1,2 mln euro.
r.

22 sierpnia 2008 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci

ZwiĊkszenie zakresu dziaáaĔ PARP, jeĞli chodzi o wykorzystanie funduszy 15 stycznia 30 maja 2008 r.
unijnych. Dotyczy np: dziaáalnoĞci innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjaáu 2008 r.
adaptacyjnego przedsiĊbiorców, analizy barier rozwoju przedsiĊbiorczoĞci.

17 lipca 2008 r.

Ustawa o niektórych formach
wspierania dziaáalnoĞci
innowacyjnej

Pobudzanie innowacyjnoĞci polskich przedsiĊbiorstw. ZwiĊkszenie moĪliwoĞci 30 maja 2008 30 maja 2008 r.
wsparcia przedsiĊwziĊü innowacyjnych Ğrodkami prywatnymi. Np. kredyt r.
technologiczny udzielany bĊdzie firmom przez banki komercyjne. W czĊĞciowej
spáacie kredytu udziaá bĊdzie miaá Bank Gospodarstwa Krajowego (w postaci
premii technologicznej)

17 lipca 2008 r.

Ustawa o zmianie ustawy
Ordynacja podatkowa

Wprowadzenie domniemania uczciwoĞci podatnika. Podatnik nie bĊdzie
zobowiązany np. do zapáaty podatku, jeĞli decyzja urzĊdu o egzekucji podatku nie
bĊdzie ostateczna.
ZwiĊkszenie swobody samoorganizowania siĊ przedsiĊbiorców w izbach
gospodarczych.

22 lipca 2008 7 listopada 2008 r.
r.

1 stycznia 2009 r.

Projekt
7 listopada 2008 r.
koalicji POPSL

27 stycznia 2009 r.

Ustawa o zmianie ustawy o izbach
gospodarczych

19 grudnia 2008 r.
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Ustawa o zmianie ustawy Kodeks
spóáek handlowych

ObniĪenie poziomu obowiązkowego kapitaáu zakáadowego: w sp. z o.o. z 50 tys. zá 22 kwietnia 23
paĨdziernika 8 stycznia 2009 r.
do 5 tys. zá, a w spóáce akcyjnej z 500 tys. zá do 100 tys. zá.
2008 r.
2008 r.

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo
dewizowe

MoĪliwoĞü rozliczania siĊ przedsiĊbiorców w walutach wymienialnych, innych niĪ
polski záoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia prezesa NBP. Przyczyni siĊ to
do zmniejszenia ryzyka kursowego.
Wzmocnienie prawa do obrony poprzez wyraĨny obowiązek poinformowania
zatrzymanego przedsiĊbiorcy o prawie do skorzystania z pomocy adwokata.
Wyeliminowana zostanie takĪe moĪliwoĞü przeciągania tymczasowego
aresztowania na dáugie miesiące, a niekiedy lata.
Wprowadzenie instytucji upadáoĞci konsumenckiej. Osoby, które znalazáy siĊ w
stanie niewypáacalnoĞci nie ze swojej winy, bĊdą mogáy wystąpiü do sądu o
ogáoszenie upadáoĞci. Po likwidacji majątku sąd bĊdzie ustalaá plan spáaty
pozostaáych zobowiązaĔ przez okres 5 lat.

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks
postĊpowania karnego

Ustawa o zmianie ustawy Prawo
upadáoĞciowe i naprawcze
(upadáoĞü konsumencka)
Ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym
Ustawa o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych

15 kwietnia 23
paĨdziernika 24 stycznia 2009 r.
2008 r.
2008 r.
27 maja 2008 24
paĨdziernika 15 stycznia 2009 r.
r.
2008 r.

8 lipca 2008
r.

5 grudnia 2008 r.

19 grudnia 2008 r.
17
paĨdziernika
2008 r.
Firmy rozpoczynające dziaáalnoĞü i mali podatnicy bĊdą mogli wpisaü w swoje 27 stycznia 5 marca 2009 r.
koszty (jednorazowy odpis amortyzacyjny) wszystkie wydatki ponoszone na 2009 r.
inwestycje do wysokoĞci 100 tys. euro w latach 2009-2010 (dotychczas odpis
wynosiá 50 tys. euro). UmoĪliwiono podatnikom wybór sposobu zaliczania
kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych.

Wyeliminowanie zbĊdnych obciąĪeĔ administracyjnych oraz nadmiernych
ograniczeĔ, co do przedmiotu i treĞci samej umowy. Rezygnacja z obowiązku
sporządzania analiz – decyzjĊ w tej spawie podejmą sami zainteresowani.
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31 marca 2009 r.

27 lutego 2009 r.

22 maja 2009 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
porĊczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb PaĔstwa
oraz niektóre osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektórych innych
ustaw

Nowelizacja ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym

UmoĪliwienie zwiĊkszenia dostĊpu mikroprzedsiĊbiorców oraz maáych i Ğrednich 27 stycznia 2 kwietnia 2009 r.
przedsiĊbiorstw do finansowania zewnĊtrznego poprzez wzmocnienie systemu 2009 r.
gwarancji i porĊczeĔ oraz wykreowanie dodatkowej, bezpiecznej akcji kredytowej.
Likwidacja dwóch funduszy porĊczeniowych dziaáających w Banku Gospodarstwa
Krajowego (tj. Funduszu PorĊczeĔ Unijnych oraz Krajowego Funduszu PorĊczeĔ
Kredytowych). Wprowadzenie moĪliwoĞci udzielenia porĊczeĔ lub gwarancji
spáaty zobowiązaĔ wynikających z kredytów zaciągniĊtych lub obligacji
wyemitowanych przez AgencjĊ Rozwoju Przemysáu S.A. pod warunkiem
przeznaczania pochodzących z nich Ğrodków na realizacjĊ rządowych programów
spoáeczno-gospodarczych oraz programów samorządnoĞci lokalnej i rozwoju
regionalnego (Program MG: Wspieranie przez AgencjĊ Rozwoju Przemysáu S.A.
inicjatyw pobudzających polską gospodarkĊ).
paĨdziernika
Ustawa pozwoliáa zwiĊkszyü ochronĊ depozytów z wczeĞniej obowiązującego 16 wrzeĞnia 23
2008
r.
poziomu 22,5 tys. euro (gwarantowanego w 100% do kwoty 1 tys. euro, a powyĪej 2008 r.
tej kwoty w 90%) do poziomu 50 tys. euro (gwarantowanych w 100%).

12 lutego 2009 r.

Ustawa o udzielaniu przez Skarb
PaĔstwa wsparcia instytucjom
finansowym

Ustawa daje instytucjom finansowym pewnoĞü, Īe w razie potrzeby rząd jest 28
gotowy dostarczyü im páynnoĞci finansowej. Taka deklaracja wzmocniáa stabilnoĞü paĨdziernika
polskiego systemu finansowego w obliczu najwiĊkszego kryzysu na Ğwiecie od lat 2008 r.
30-tych XX w.

Ustawa o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usáug

Ustawa ta wprowadza m.in. skrócenie terminu zwrotu VAT z obecnych 180 do 60 Projekt
7 listopada 2008 r.
dni. DziĊki rozwiązaniom zawartym w tej ustawie w kieszeniach obywateli koalicji POpozostaáo 2 mld záotych.
PSL
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15 maja 2009 r.

28 listopada 2008 r.
(czĊĞü przepisów) 13
grudnia 2008 r.

13 marca 2009 r.

1 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PodwyĪszanie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów 27
podatku od towarów i usáug
i usáug odbywaáoby siĊ stopniowo; na rok 2010 limit wyniósáby 20 tys. euro i w
paĨdziernika
2011 r. osiągnąáby docelowe 30 tys. euro.
2009 r.
Projekt ustawy o rekapitalizacji
Ma na celu zwiĊkszenie zaufania pomiĊdzy instytucjami w polskim systemie
10
lutego
niektórych instytucji finansowych finansowym. Projekt ustawy okreĞla zasady, warunki i tryb rekapitalizacji
2009 r.
niektórych instytucji finansowych polegającej na udzielaniu przez Skarb PaĔstwa
gwarancji zwiĊkszania funduszy wáasnych instytucji finansowych.
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy Projekt ustawy pozwoli przedsiĊbiorcom swobodnie ksztaátowaü politykĊ páacową, 3 listopada
o negocjacyjnym systemie
z uwzglĊdnieniem moĪliwoĞci finansowych firmy. Uchylenie ustawy oznacza 2009 r.
ksztaátowania przyrostu
rezygnacjĊ z ustalania wynagrodzeĔ w ramach Komisji Trójstronnej ds. SpoáecznoprzeciĊtnych wynagrodzeĔ u
Gospodarczych (rząd, organizacje związkowe, pracodawcy). Od 1 stycznia 2010 r.
przedsiĊbiorców oraz o zmianie
wysokoĞü przyrostu przeciĊtnych wynagrodzeĔ w przedsiĊbiorstwie bĊdą ustalaü
niektórych ustaw
strony uprawnione do zawarcia zakáadowego ukáadu zbiorowego pracy, tj.
zakáadowa organizacja związkowa i pracodawca.
Projekt ustawy o zmianie ustawy
Usuwanie barier w prowadzeniu dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie Ğwiadczenia 27
o usáugach turystycznych oraz
usáug turystycznych oraz tworzenie ram prawnych dla bardziej skutecznej ochrony paĨdziernika
o zmianie ustawy Kodeks
interesów konsumentów korzystających z usáug turystycznych.
2009 r.
wykroczeĔ

Po I czytaniu w
Sejmie
Po I czytaniu w
Sejmie

Po I czytaniu w
komisjach
sejmowych
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Projekt ustawy o áagodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i
przedsiĊbiorców

Ustawa o biegáych rewidentach i
ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania
sprawozdaĔ finansowych oraz o
nadzorze publicznym

Przewiduje udzielenie pomocy pracownikom i przedsiĊbiorcom w okresie kryzysu
finansowego. BezpoĞrednią pomocą finansową moĪe zostaü objĊtych prawie 250
tys. osób zatrudnionych u przedsiĊbiorców, którzy mają przejĞciowe trudnoĞci
finansowe. Z tej grupy prawie 50 tys. osób bĊdzie mogáo skorzystaü ze szkoleĔ lub
studiów podyplomowych, które zostaną zrefundowane przez paĔstwo do 80 proc.
opáaty za naukĊ. Proponowana pomoc pozwoli utrzymaü zatrudnienie i zapobiegnie
zwolnieniom pracowników.
Dla wszystkich przedsiĊbiorców projekt przewiduje:
• WydáuĪenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, maksymalnie do 12 miesiĊcy,
co pozwoli bardziej elastycznie gospodarowaü czasem pracy pracowników.
• Stosowanie przez przedsiĊbiorcĊ róĪnych godzin rozpoczynania i koĔczenia
pracy przez pracowników
• Stosowanie ograniczenia w zatrudnianiu tego samego pracownika na podstawie
umowy o pracĊ na czas okreĞlony - moĪliwoĞü zatrudnienia przez okres nie dáuĪszy
niĪ 24 miesiące.
Dla grupy przedsiĊbiorców znajdujących siĊ w przejĞciowych trudnoĞciach
finansowych projekt przewiduje:
• MoĪliwoĞü obniĪenia pracownikom wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym
obniĪeniem wynagrodzenia za pracĊ – bez koniecznoĞci dokonywania
wypowiedzenia zmieniającego
• Skorzystanie przez przedsiĊbiorcĊ z tzw. urlopów postojowych,
• Pomoc paĔstwa bĊdzie przysáugiwaü przedsiĊbiorcom, których obroty spadáy o co
najmniej 30 proc. w czasie ostatnich czterech kwartaáów (przed záoĪeniem wniosku
o pomoc), w porównaniu z obrotami osiąganymi w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30
czerwca 2008 r.
Ustawa wprowadza nowe rozwiązania prawne polegające m.in. na stworzeniu
nadzoru publicznego nad biegáymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do
badania sprawozdaĔ finansowych ( z dniem 2 lipca 2009 r. zostaáa powoáana
Komisja Nadzoru Audytowego) oraz na zmianach w systemie zapewnienia jakoĞci
rewizji finansowej w celu poprawy jakoĞci usáug Ğwiadczonych przez podmioty
uprawnione do badania sprawozdaĔ finansowych oraz zwiĊkszenia zaufania do
badanych sprawozdaĔ finansowych. Ustawa dotyczy obowiązków biegáych
rewidentów i wprowadza zasady etyczne gwarantujące zachowanie przez biegáych
obiektywizmu i niezaleĪnoĞci, zwáaszcza w sytuacji, gdy firma audytorska
Ğwiadczy klientowi inne usáugi oprócz badania sprawozdaĔ finansowych.

2
czerwca 1 lipca 2009 r.
2009 r.

22 sierpnia 2009 r.

16
grudnia 7 maja 2009 r.
2008 r.

6 czerwca 2009 r.
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Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczegóáowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania
i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych

Celem rozporządzenia jest záagodzenie ujemnego wpáywu kryzysu finansowego na 18
grudnia
sytuacjĊ finansową, a w szczególnoĞci wynik finansowy jednostek dziĊki
2008 r.
umoĪliwieniu im przekwalifikowania instrumentów finansowych zaliczonych do
kategorii „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” (z wyjątkiem pochodnych
instrumentów finansowych) do innych kategorii. Jest to moĪliwe pod warunkiem,
Īe instrumenty te przestaáy byü utrzymywane w celu sprzedaĪy w krótkim terminie.

24 grudnia 2008 r.

Uproszczenie prawa gospodarczego i podatkowego oraz trybu poborów skáadek ZUS
Ustawa o podatku akcyzowym

Wychodzi naprzeciw postulatom podmiotów gospodarczych dziaáających w
branĪach objĊtych podatkiem akcyzowym. Ustawa ta w wielu aspektach uproĞciáa
system podatkowy (np. w zakresie procedury zawieszenia poboru akcyzy,
warunków prowadzenia skáadów podatkowych, zwolnieĔ od podatku akcyzowego,
sposobu ustalania wysokoĞci zabezpieczenia generalnego i ryczaátowego,
oznaczania wyrobów akcyzowych), uáatwia podmiotom gospodarczym swobodny
przepáyw wyrobów akcyzowych w obrocie, zarówno wewnątrzwspólnotowym, jak
i krajowym, a takĪe usprawnia relacje podatników z organami podatkowymi.
Ustawa o zmianie ustawy o
Uchwalenie ustawy pozwoliáo m.in. rozszerzyü krąg osób mogących skorzystaü z
podatku dochodowym od osób
ulgi tzw. „na dzieci” na opiekunów prawnych dziecka i osoby peániące funkcjĊ
fizycznych, ustawy o podatku
rodziny zastĊpczej, dokonaü zmian w zakresie przekazywania na rzecz organizacji
dochodowym od osób prawnych
poĪytku publicznego 1% podatku naleĪnego, umoĪliwiając podatnikom wskazanie
oraz niektórych innych ustaw
organizacji w záoĪonej korekcie zeznania, czy rozszerzyü zakres ulgi odsetkowej
na odsetki od kredytu (poĪyczki) przeznaczonego na spáatĊ kredytu (poĪyczki)
refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego (regulacja ta ma
zastosowanie do dochodów, ew. poniesionych strat, uzyskanych od 1 stycznia 2008
r.).
Usprawnienie sądownictwa gospodarczego i realne skrócenie okresu sądowej egzekucji naleĪnoĞci
Projekt nowelizacji Kodeksu
postĊpowania cywilnego
(Elektroniczne postĊpowanie
upominawcze)

30 wrzeĞnia 6 grudnia 2008 r.
2008 r.

1 marca 2009 r.

23 wrzeĞnia 6 listopada 2008 r.
2008 r.

1 stycznia 2009 r.

OdciąĪenie sądów od rozpoznawania spraw drobnych poprzez wprowadzenie 15 lipca 2008 9 stycznia 2009 r.
elektronicznego postĊpowania upominawczego (e-sądu), jako nowej formy r.
dochodzenia roszczeĔ pieniĊĪnych przy drobnych sprawach (np. o niezapáacone
rachunki za gaz, prąd, telefon, itp.)
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1 stycznia 2010 r.

Projekt nowelizacji ustawy –
Prawo upadáoĞciowe i naprawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy
Kodeks cywilny

Wprowadzenie instytucji upadáoĞci konsumenckiej. Osoby, które znalazáy siĊ w
stanie niewypáacalnoĞci nie ze swojej winy, bĊdą mogáy wystąpiü do sądu o
ogáoszenie upadáoĞci. Po likwidacji majątku sąd bĊdzie ustalaá plan spáaty
pozostaáych zobowiązaĔ przez okres 5 lat. UpadáoĞü konsumencką przewidziano
dla osób, które nie prowadzą dziaáalnoĞci gospodarczej.
W projekcie nowelizacji zaproponowano przepisy, które wyeliminują proceder
nieterminowego páacenia przez inwestorów i wykonawców generalnych za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawców, którymi czĊsto są maáe Ğrednie
firmy. Przepisy nowelizacji wypeániają postanowienia Trybunaáu Konstytucyjnego
z 26 listopada 2006 r.

8 lipca 2008
r.

5 grudnia 2008 r.

15 wrzeĞnia
2009 r.

Po I czytaniu w
Sejmie
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31 marca 2010 r.

STOPNIOWE OBNIĩANIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

Ustawy budĪetowe na 2008 r. i
2009 r.

W wyniku realizowanych w latach 2008 i 2009 dziaáaĔ w kieszeniach obywateli
pozostanie w porównaniu z 2007 r. prawie 33 mld zá wiĊcej.
Podtrzymanie dokonanego w 2008 r. II etapu obniĪki skáadki rentowej (efekt
áączny dla sektora finansów publicznych w roku 2009 to ok. 19,9 mld zá), ulgi
na wychowywanie dzieci (5,4 mld zá).

16 listopada 2007

23 stycznia 2008

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE
1 stycznia 2008

29 wrzeĞnia 2008

9 stycznia 2009

1 stycznia 2009

2 mld zá w kieszeniach obywateli dziĊki reformie podatku VAT

8 lipca 2008 r.

7 listopada 2008 r.

1 grudnia 2008 r.

Korzystne regulacje dla spóáek kapitaáowych, polegające na zawĊĪeniu katalogu
czynnoĞci objĊtych podatkiem przy zmianie umowy spóáki kapitaáowej oraz
wyáączeniu z opodatkowania czynnoĞci restrukturyzacyjnych spóáek.

24 czerwca 2008
r.

7 listopada 2008 r.

1 stycznia 2009 r.

Likwidacja kilkunastu gáównych opáat, m.in. sporządzenie aktu maáĪeĔstwa,
wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego czy zaĞwiadczenia o
niezaleganiu w podatkach. Zniesienie opáaty za wydanie dowodu osobistego i
paszportu.
Zniesiono obowiązek uiszczania naleĪnoĞci i opáat rocznych z tytuáu tzw.
odrolnienia.

Projekt koalicji
PO-PSL

Trwają prace w
Sejmie

Projekt koalicji
PO-PSL

19 grudnia 2008 r.

1 stycznia 2009 r.

28 paĨdziernika
2008 r.

21 listopada 2008
r.

1 stycznia 2009 r.

Projekt koalicji
PO-PSL

9 stycznia 2009 r.

1 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o podatku od
towarów i usáug
Ustawa o zmianie ustawy o
podatku od czynnoĞci
cywilnoprawnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o opáacie skarbowej

Ustawa o zmianie ustawy o
ochronie gruntów rolnych i
leĞnych
Projekt ustawy o Ğwiadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych ze Ğrodków
publicznych
Ustawa o zmianie ustawy o
ewidencji ludnoĞci i dowodach
osobistych

Zniesienie „podatku Religi”. Wg szacunków, ceny polis spadáy o ok. 10%.

Zniesienie opáaty za wydanie dowodu osobistego, które przed wejĞciem w Īycie
ustawy 30 zá. Wedáug szacunków zniesienie tych opáat zmniejszy dochody
budĪetu paĔstwa o okoáo 35 mln zá.

10

Ustawa o szczególnych
rozwiązaniach dla podatników
uzyskujących niektóre
przychody poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Podatnicy, którzy w latach 2002-2007 uzyskali dochody z pracy za granicą
mogli uzyskaü umorzenie lub zwrot podatku. Dodatkowo wprowadzono ulgĊ
podatkową, która ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2008 r.

29 kwietnia 2008
r.

25 lipca 2008 r.
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6 sierpnia 2008 r.

SOLIDARNOĝû W TRZECH WYMIARACH
DZIAàANIA

OPIS

SOLIDARNOĝû MIĉDZY POKOLENIAMI
Z myĞlą o pokoleniu 50+
Program SolidarnoĞü pokoleĔ
Program zawiera zestaw dziaáaĔ mających zwiĊkszyü aktywnoĞü zawodową osób
„50+”. Dziaáania dla
po 50 roku Īycia, m.in.: zmiana systemu szkoleĔ i podnoszenia kwalifikacji,
zwiĊkszenia aktywnoĞci
elastyczne formy zatrudnienia, uáatwienia w organizowaniu bezpáatnego dojazdu
zawodowej osób w wieku
do pracy.
„50+”.
Ustawa o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw

Ustawa wprowadza w Īycie Program „50+”. Pracodawcy zatrudniający osoby
bezrobotne w wieku „50+”, bĊdą czasowo zwolnieni z odprowadzania skáadek na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych ĝwiadczeĔ Pracowniczych. Nie
muszą teĪ odprowadzaü skáadek za osoby, które ukoĔczą 60 lat (mĊĪczyĨni) i 55
lat (kobiety). Zmniejszenie liczby dni chorobowych (z 33 do 14 dni w roku), za
które pracodawcy wypáacają wynagrodzenie pracownikom po 50 roku Īycia.
Uáatwienia w korzystaniu z szkoleĔ przez pracowników po 45 roku Īycia.

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

17 paĨdziernika
2008 r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

17 paĨdziernika 2008
r.

17 paĨdziernika
2008 r.

19 grudnia 2008
r.

1 lutego 2009 r.
1 lipca 2009 r. –
zwolnienie
przedsiĊbiorców z
páacenia skáadek na
Fundusz Pracy

Poprawa warunków startu zawodowego máodej generacji poprzez lepsze dopasowanie edukacji do oczekiwaĔ gospodarki
Projekt ustawy o zmianie
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów przyznawana przez samorządy ze Projekt koalicji
ustawy – Prawo o szkolnictwie Ğrodków wáasnych lub UE. Wprowadzenie stypendiów za wyniki w nauce dla
PO-PSL
wyĪszym oraz ustawy o
studentów i doktorantów przyznawane przez pracodawców. Ustawa stwarza
podatku dochodowym od osób moĪliwoĞü wspierania przez pracodawców ksztaácenia.
fizycznych
Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16
lipca 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego

Wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów, odpowiadających potrzebom
rynku pracy i uwzglĊdniających wnioski ministrów wáaĞciwych dla danego
zawodu oraz postulaty Ğrodowisk gospodarczych i pracodawców.

5 listopada 2009
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych
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16 lipca 2008 r.

Porozumienie zawarte
pomiĊdzy Ministrem Pracy i
Polityki Spoáecznej a
Ministrem Edukacji
Narodowej w sprawie
wspóápracy sáuĪącej
wspieraniu zawodowej i
edukacyjnej mobilnoĞci
obywateli oraz rozwoju
europejskiego poradnictwa
zawodowego poprzez
realizacjĊ projektu
„Eurodoradztwo Polska”

Projekt wspiera mobilnoĞü edukacyjną i zawodową obywateli oraz rozwija
europejski wymiar w narodowych systemach edukacji i poradnictwie
zawodowym. Porozumienie wzmacnia wspóápracĊ pomiĊdzy resortami
dziaáającymi na rzecz poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Polsce.

SOLIDARNOĝû MIĉDZY REGIONAMI
Ponadstandardowe wsparcie programu rozwoju piĊciu regionów Polski Wschodniej
Ustawa o zmianie ustawy o
Nowe zadania dla PARP: przygotowanie i wdraĪanie programów operacyjnych
utworzeniu Polskiej Agencji
na lata 2007-2013, m.in. PO Rozwój Polski Wschodniej. Pomoc finansowa
Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci
PARP bĊdzie kierowana na realizacjĊ m.in. dziaáaĔ inwestycyjnych, promocjĊ i
wspóápracĊ województw Polski Wschodniej, transport miejski, budowĊ i
modernizacjĊ waĪnych odcinków dróg i obwodnic.

15 stycznia 2008
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

9 kwietnia 2008 r.

30 maja 2008 r.

17 lipca 2008 r.

13

Uchwaáa w sprawie przyjĊcia
Strategii rozwoju spoáecznogospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020

Uchwaáa w sprawie przyjĊcia
zmiany Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007–2013

Strategia rozwoju spoáeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
stanowi podstawĊ uruchamiania operacyjnych dziaáaĔ publicznych
zorientowanych na wspieranie rozwoju spoáeczno-gospodarczego makroregionu
obejmującego 5 województw Polski Wschodniej (warmiĔsko-mazurskie,
podlaskie, lubelskie, ĞwiĊtokrzyskie i podkarpackie). Celem strategicznym
paĔstwa w latach 2007-2020 sformuáowanym w Strategii jest wzrost poziomu
spójnoĞci gospodarczej, spoáecznej i terytorialnej caáej Polski Wschodniej
i kaĪdego z jej województw w rozszerzonej Unii Europejskiej z uwzglĊdnieniem
zasady trwaáego i zrównowaĪonego rozwoju. OsiągniĊcie celu strategicznego
bĊdzie nastĊpowaáo przez realizacjĊ 7 priorytetów: oddziaáywanie na poprawĊ
jakoĞci kapitaáu ludzkiego, budowanie spoáeczeĔstwa informacyjnego opartego
na wiedzy, wspieranie gospodarki i funkcjonowania MSP, zwiĊkszanie
dostĊpnoĞci komunikacyjnej Polski Wschodniej, rozwój wspóápracy
transgranicznej, wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej oraz
konserwacjĊ i wykorzystanie zasobów Ğrodowiska przyrodniczego oraz ochronĊ
róĪnorodnoĞci biologicznej. Realizacja zaáoĪeĔ Strategii rozwoju spoáecznogospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 jest uwzglĊdniana przez rząd w
planowanych interwencjach. Szczególnym instrumentem sáuĪącym realizacji
celów Strategii jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Stan realizacji Strategii bĊdzie podlegaá monitorowaniu, a ocena wpáywu
podejmowanych dziaáaĔ na sytuacjĊ spoáeczno-gospodarczą w województwach
Polski Wschodniej bĊdzie przedmiotem cyklicznych ewaluacji, prowadzących do
ewentualnych aktualizacji tego dokumentu.
àatwiejszy dostĊp do kredytów dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorców w Polsce
Wschodniej. Dokapitalizowanie systemu tzw. regwarancji, czyli zabezpieczeĔ
gwarancji wystawionych przez instytucje finansowe. CaáoĞü Ğrodków EFRR
przeznaczona na ten system to 20 mln euro. Dokument przekazany do
zatwierdzenia przez KomisjĊ Europejską.

30 grudnia 2008 r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

30 grudnia 2008 r.

27 kwietnia 2009
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

17 lipiec 2009 r.
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Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia
8 paĨdziernika 2008 r. w
sprawie udzielania przez
Polską AgencjĊ Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci pomocy
finansowej w ramach
Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej
2007—2013

Dokument niezbĊdny do uruchomienia wsparcia w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
UmoĪliwia Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci udzielanie pomocy
finansowej korzystającym z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
w latach 2007—2013.
Ww. rozporządzenie zostaáo znowelizowane ze wzglĊdu na zmianĊ systemu
realizacji dziaáania I.2 oraz systemu procedowania z duĪymi projektami w
ramach PO RPW; w chwili obecnej tekst podpisanego w dniu 21 sierpnia br.
przez Ministra Gospodarki aktu prawnego oczekuje na publikacjĊ w Dzienniku
Ustaw.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

21 paĨdziernika 2009
r.

Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia
3 lutego 2009 r. w sprawie
udzielania przez Polską
AgencjĊ Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci pomocy
finansowej na tworzenie i
rozwój infrastruktury turystyki
kongresowej i targowej w
ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007—2013

Dokument niezbĊdny do uruchomienia wsparcia w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Rozporządzenie okreĞla szczegóáowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania
przez PARP pomocy finansowej w ramach dziaáania III.2 Infrastruktura turystyki
kongresowej i targowej, PO RPW 2007-2013, którego celem jest zwiĊkszenie
atrakcyjnoĞci inwestycyjnej województw objĊtych programem. Obiekty
kongresowe i wystawiennicze, które powstaną dziĊki realizacji ww. dziaáania,
posáuĪą jako centra transferu wiedzy i technologii oraz ponadregionalne oĞrodki
szkoleniowe a imprezy organizowane na ich terenie umoĪliwią zdobycie
specjalistycznej wiedzy przedsiĊbiorcom i inwestorom. Wsparcie udzielone na
podstawie rozporządzenia, skierowane jest na rozwój infrastruktury kongresowej
i targowej. Przyczyni siĊ takĪe poĞrednio do powstania uzupeániającej tĊ
infrastrukturĊ bazy hotelowej i gastronomicznej oraz utworzenia dodatkowych
miejsc pracy.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

10 lutego 2009 r.
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Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia
18 lutego 2009 r. w sprawie
udzielania przez Polską
AgencjĊ Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci pomocy
finansowej na wyposaĪenie,
tworzenie zaplecza B+R oraz
przygotowanie terenów
inwestycyjnych w ramach
Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013

Poprawa warunków dla prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej i zwiĊkszenie
aktywnoĞci innowacyjnej przedsiĊbiorstw. Wsparcie ma równieĪ przyczyniaü siĊ
do rozwoju i nawiązywania wspóápracy pomiĊdzy przedstawicielami nauki a
podmiotami gospodarczymi.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

4 marca 2009 r.

Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia
1 kwietnia 2009 r. w sprawie
udzielania przez Polską
AgencjĊ Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci pomocy
finansowej na promocjĊ
gospodarczą Polski
Wschodniej, stworzenie sieci
wspóápracy centrów obsáugi
inwestora, tworzenie i rozwój
klastrów, tworzenie polityki
rozwoju regionalnego w
ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013

Wspóápraca miĊdzy samorządami, przedsiĊbiorstwami i centrami nauki.
Wsparcie
promocji gospodarczej Polski Wschodniej i zwiĊkszenie jej
atrakcyjnoĞci inwestycyjnej.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

16 kwietnia 2009 r.
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Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia
27 kwietnia 2009 r. w sprawie
udzielania przez Polską
AgencjĊ Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci pomocy
finansowej na rozwój
oĞrodków innowacyjnoĞci w
ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013

Rozwój oĞrodków innowacyjnoĞci, w szczególnoĞci parków naukowotechnologicznych. UdostĊpnienie przedsiĊbiorcom infrastruktury badawczorozwojowej, uáatwiającej prowadzenie dziaáalnoĞci innowacyjnej.

Koncepcja rozwoju
specjalnych stref
ekonomicznych

Koncepcja okreĞla piĊü kryteriów, z których przynajmniej jedno musi byü
speánione, aby inwestycja mogáa byü ulokowana na terenie publicznym
wáączonym do strefy po 2008 r. Wymogi w przypadku jednego kryterium, tj.
kryterium stopy bezrobocia zostaáy záagodzone dla inwestycji lokowanych w
piĊciu województwach Polski wschodniej, tj. woj. ĞwiĊtokrzyskim,
podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmiĔsko-mazurskim.

Uchwaáa Rady Ministrów
zmieniająca uchwaáĊ w
sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod
nazwą „Narodowy program
przebudowy dróg lokalnych
2008-2011”

Nowelizacja uchwaáy, podjĊtej przez rząd 28 paĨdziernika 2008 r., wynika z
koniecznoĞci skorelowana wielkoĞci dotacji celowej z budĪetu paĔstwa ze
zróĪnicowanymi potrzebami jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącymi
inwestycji drogowych. W latach 2010-2011, podziaá Ğrodków na inwestycje
drogowe o charakterze lokalnym na poszczególne województwa bĊdzie
dokonywany z uwzglĊdnieniem: powierzchni, liczby ludnoĞci oraz áącznej
dáugoĞci dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni znajdujących siĊ
na tym terenie. Uchwaáa przewiduje, Īe poáowa ogólnej dotacji bĊdzie podlegaü
równemu podziaáowi miĊdzy województwa, natomiast pozostaáa kwota zostanie
podzielona proporcjonalnie do Ğredniej arytmetycznej wyznaczonych
parametrów (ludnoĞciowego, obszarowego i drogowego).

SOLIDARNOĝû Z NAJSàABSZYMI
Ustawa o zmianie ustawy
Osoba pokrzywdzona w dzieciĔstwie czynem na tle seksualnym, w ciągu 5 lat od
Kodeks karny oraz niektórych
uzyskania peánoletnioĞci, bĊdzie miaáa moĪliwoĞü ujawnienia przestĊpstwa, co
innych ustaw
spowoduje przeprowadzenie postĊpowania karnego.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

8 maja 2009 r.

27 stycznia 2009
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

27 stycznia 2009 r.

15 wrzeĞnia 2009
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

15 wrzeĞnia 2009 r.

1 kwietnia 2008 r.

24 paĨdziernika
2008 r.

18 grudnia 2008 r.
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Ustawa o zmianie ustawy o
Ğwiadczeniach rodzinnych

Prawo do zasiáku pielĊgnacyjnego oraz innych ĞwiadczeĔ uzaleĪnionych od
niepeánosprawnoĞci przysáugiwaü bĊdzie od momentu záoĪenia wniosku o jego
wypáatĊ. Pieniądze wypáacane bĊdą wstecznie po otrzymaniu orzeczenia o
niepeánosprawnoĞci.

8 kwietnia 2008 r.

17 paĨdziernika
2008 r.

2 stycznia 2009 r.

Uchwaáa w sprawie
harmonogramu zadaĔ
wykonywanych w 2009 r. w
ramach programu
wieloletniego „Pomoc paĔstwa
w zakresie doĪywiania” oraz
kierunków realizacji programu
na ten rok

W 2009 r. rząd przeznaczy na doĪywianie 550 mln zá. To o 50 mln zá wiĊcej niĪ
w 2008 r. O 100 mln zá (z 250 mln zá do 350 mln zá) zwiĊkszono takĪe Ğrodki z
budĪetu paĔstwa na realizacjĊ programu przez wojewodów.

10 czerwca 2008
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

10 czerwca 2008 r.

Ustawa zmieniająca ustawĊ w
sprawie ustanowienia
programu wieloletniego
„Pomoc paĔstwa w zakresie
doĪywiania”

W uzasadnionych przypadkach bĊdzie moĪna zrezygnowaü z przeprowadzania
rodzinnych wywiadów Ğrodowiskowych i wydawania przez oĞrodek pomocy
spoáecznej decyzji administracyjnej o przyznaniu darmowego posiáku w szkole.

10 czerwca 2008
r.

5 grudnia 2008
r.

1 stycznia 2009 r.

18

Program sáuĪy wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspieraniu rozwoju
uczniów. W 2008 r. dofinansowano zakup podrĊczników dla dzieci
rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukĊ w
klasach I-III szkoáy podstawowej lub w klasach I-III ogólnoksztaácącej szkoáy
muzycznej I stopnia. Program skierowany byá do dzieci pochodzących z rodzin o
niskich dochodach, poniĪej 351 zá na osobĊ w rodzinie netto. WysokoĞü pomocy
wynosiáa od 70 do 150 zá na dziecko. Na realizacjĊ programu wydano blisko 30
mln zá. Z pomocy skorzystaáo 233 151 uczniów.

5 sierpnia 2008 r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

5 sierpnia 2008 r.

W roku 2009 na realizacjĊ programu przewidziano 104 mln zá. Pomoc
skierowana jest do uczniów klas I-III szkoáy podstawowej oraz klasy I
gimnazjum, pochodzących z rodzin o dochodzie poniĪej 351 zá netto miesiĊcznie
na czáonka rodziny. Dodatkowo z pomocy skorzysta 10 proc. uczniów w danym
roczniku. Pomoc przyznawana jest wedáug kryterium sytuacji losowej dziecka (w
szczególnoĞci sieroctwo, bezdomnoĞü, bezrobocie, przemoc w rodzinie)
WysokoĞü dofinansowania wynosi od 150 zá do 280 zá na dziecko.

27 kwietnia
2009r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

5 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spoáecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepeánosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeĔ w wysokoĞci do 75 proc. kosztów páacy dla
firm zatrudniających osoby niepeánosprawne. Dodatkowo bĊdą mogáy otrzymaü
refundacjĊ na zakup oprogramowania dla pracowników niepeánosprawnych.

14 paĨdziernika
2008 r.

5 grudnia 2008
r.

1 stycznia 2009 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 7
wrzeĞnia 1991 r. o systemie
oĞwiaty

Zniesienie odpáatnoĞci za naukĊ uczniów-cudzoziemców na poziomie szkóá
ponadgimnazjalnych. Wprowadzenie prawa do dodatkowej, bezpáatnej nauki
jĊzyka polskiego i dodatkowych zajĊü wyrównawczych z wszystkich
obowiązkowych zajĊü edukacyjnych jeĪeli uczeĔ nie zna jĊzyka polskiego w
stopniu pozwalającym na naukĊ. Uczniowie z rodzin uchodĨców mają prawo do
wsparcia ze strony osoby wáadającej jĊzykiem kraju ich pochodzenia,
zatrudnioną przez dyrektora szkoáy w charakterze pomocy nauczyciela.
W roku szkolnym 2009/2010 nie prowadzono naboru do klas romskich, a od roku
szkolnego 2010/2011 wszystkie dzieci i máodzieĪ romska bĊdzie uczyü siĊ razem
z pozostaáymi rówieĞnikami.

Projekt koalicji
PO-PSL

19 marca 2009
r.

1 stycznia 2010 r.

Rządowy program pomocy
uczniom pn. „Wyprawka
szkolna”

Likwidacja klas romskich

Nie wymaga
prac
parlamentarnych
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Rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie
algorytmu Ğrodków
PaĔstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepeánosprawnych
samorządom wojewódzkim i
powiatowym

ZwiĊkszenie Ğrodków przekazywanych przez PFRON. Od 2009 r. kwota 14.796
zá na dofinansowanie kosztów pobytu uczestnika warsztatu terapii zajĊciowej. Na
dofinansowanie rocznych kosztów zatrudnienia pracownika niepeánosprawnego
w zakáadzie aktywnoĞci zawodowej PFRON przeznaczy 18 500 zá.

12 listopada 2008
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

Krajowy Program
„Zabezpieczenie Spoáeczne i
Integracja Spoáeczna na lata
2008-2010”

Aktywizacja zawodowa niepracujących rodziców, pomoc rodzinom przez zasiáki,
rozwój usáug opiekuĔczych, utrzymanie podatkowej ulgi prorodzinnej, a takĪe
wspieranie uczących siĊ dzieci z rodzin uboĪszych.

16 grudnia 2008 r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

Ustawa o zmianie ustawy o
paĔstwowej kompensacie
przysáugującej ofiarom
niektórych przestĊpstw
umyĞlnych

Ochrona kompensacyjna (odszkodowawcza) dla wszystkich ofiar przestĊpstw –
umyĞlnych i nieumyĞlnych. Dotychczas ofiary przestĊpstw nieumyĞlnych nie
miaáy moĪliwoĞci dochodzenia kompensaty. Wniosek o kompensatĊ bĊdzie mógá
záoĪyü prokurator, jeĞli nie bĊdzie mogáa tego zrobiü samodzielnie ofiara
przestĊpstwa (np. niepeánosprawni)

13 stycznia 2009
r.

3 kwietnia 2009
r.

12 czerwca 2009 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 7
wrzeĞnia 1991 r. o systemie
oĞwiaty

Zniesienie odpáatnoĞci za naukĊ uczniów-cudzoziemców na poziomie szkóá
ponadgimnazjalnych. Wprowadzenie prawa do dodatkowej, bezpáatnej nauki jĊz.
polskiego i dodatkowych zajĊü wyrównawczych z wszystkich obowiązkowych
zajĊü edukacyjnych dla uczniów nieznających jĊz. polskiego lub znających na
poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Uczniom z rodzin
migrujących (uchodĨców) zapewnienie prawa do pomocy udzielanej przez osobĊ
wáadającą jĊzykiem kraju ich pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy
nauczyciela przez dyrektora szkoáy.
W roku szkolnym 2009/2010 nie bĊdzie prowadzony nabór do klas romskich. Od
roku szkolnego 2010/2011 dzieci romskie bĊdą siĊ uczyáy razem ze swoimi
nieromskimi rówieĞnikami.
M.in. zakaz kar cielesnych, bezpáatna obdukcja u lekarza pierwszego kontaktu,
moĪliwoĞü zabrania dziecka z domu zagroĪonego przemocą oraz nakaz
opuszczenia lokalu przez sprawcĊ.

19 marca 2009
r.

1 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdziaáaniu
przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw

3 lutego 2009 r.

Po I czytaniu w
komisjach
sejmowych
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1 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Kodeks postĊpowania
cywilnego oraz niektórych
innych ustaw

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego „z urzĊdu” moĪliwe bez decyzji
sądu o zwolnieniu z ponoszenia kosztów sądowych. Wystarczy oĞwiadczenie, Īe
nie jest siĊ w stanie – bez uszczerbku dla siebie i rodziny – zapáaciü za adwokata
lub radcĊ.

14 kwietnia 2009
r.

5 listopada 2009
r.

Rozporządzenie w sprawie
szczegóáowych warunków
udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup
podrĊczników

OkreĞlono tryb ubiegania siĊ o przyznanie pomocy na zakup podrĊczników
szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukĊ w roku szkolnym 2009/2010.

27 kwietnia 2009
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

Propozycja wysokoĞci
minimalnego wynagrodzenia
za pracĊ w 2010 r.

Rząd przedstawiá Trójstronnej Komisji do spraw Spoáeczno-Gospodarczych
wysokoĞü minimalnego wynagrodzenia za pracĊ w 2010 r. na poziomie co
najmniej 1317 zá (wzrost o 3,2 proc.). Zaproponowana kwota zawiera
obligatoryjny wzrost wynikający z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracĊ, zgodnie z przedstawioną przez Ministra Finansów prognozą wzrostu cen
towarów i usáug konsumpcyjnych w wysokoĞci 1,0 proc. i PKB – 0,5 proc.
Plan nowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Stopniowa likwidacja
duĪych placówek opiekuĔczo-wychowawczych – pozostaną placówki maáe,
specjalistyczne wychowujące maksymalnie 14 dzieci. Lepsza profilaktyka i
opieka dla rodzin oraz lepsza pomoc dla rodzinnych domów dziecka.
Wprowadzenie funkcji asystentów rodzinnych.
WysokoĞü kryterium dochodowego uprawniającego do ĞwiadczeĔ rodzinnych
pozostaje na obecnym poziomie - podwyĪsza siĊ, do poziomu nie niĪszego niĪ 40
proc. wartoĞci koszka ĪywnoĞciowego, wysokoĞü zasiáku rodzinnego, co
oznacza:
68
zá
na
dziecko
w
wieku
do
ukoĔczenia
5
lat,
- 91 zá na dziecko w wieku powyĪej 5 roku Īycia do ukoĔczenia 18 lat,
- 98 zá na dziecko powyĪej 18 roku Īycia do ukoĔczenia 24 lat.
Rząd zdecydowaá jednoczeĞnie o podwyĪszeniu Ğwiadczenia pielĊgnacyjnego o
100 zá, z 420 do 520 zá.

Obwieszczenie
Prezesa Rady
Ministrów 24
lipca 2009 r.

ZaáoĪenia do projektu ustawy
o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastĊpczej nad
dzieckiem
Rozporządzenie w sprawie
wysokoĞci dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej
siĊ stanowiących podstawĊ do
ubiegania siĊ o zasiáek
rodzinny oraz wysokoĞci
ĞwiadczeĔ rodzinnych.

5 czerwca 2009 r.

1 stycznia 2010 r.

30 czerwca 2009
r.

11 sierpnia 2009
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

21

15 sierpnia 2009 r.

Rozporządzenie w sprawie
realizacji przez AgencjĊ
Rynku Rolnego zadaĔ
związanych z wdroĪeniem na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej programu „Owoce w
szkole” w roku szkolnym
2009/2010
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spoáecznej
oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy
o
zaopatrzeniu
inwalidów
wojennych
i
wojskowych oraz ich rodzin
oraz ustawy o Ğwiadczeniu
pieniĊĪnym przysáugującym
osobom deportowanym do
pracy
przymusowej
oraz
osadzonym w obozach pracy
przez III RzeszĊ i Związek
Socjalistycznych
Republik
Radzieckich

W roku szkolnym 2009/2010 zaplanowano pomoc dla uczniów klas I-III, czyli
dla ponad 1 mln dzieci. BudĪet programu wynosi 12,2 mln euro, z czego Ğrodki
krajowe to 3 mln euro, a UE – 9,2 mln euro. Produkty zakwalifikowane do
dystrybucji do szkóá to: jabáka, gruszki, marchew, rzodkiewki, sáodka papryka,
ogórki, soki owocowe i warzywne. Organizacją i wdroĪeniem programu zajmie
siĊ Agencja Rynku Rolnego. Program „Owoce w szkole” ma uksztaátowaü wĞród
dzieci nawyki Īywieniowe, polegające na regularnym spoĪywaniu owoców i
warzyw. Chodzi takĪe o podniesienie ĞwiadomoĞci spoáecznej, jeĞli chodzi o
zdrowe Īywienie, walkĊ z nadwagą, czy zachorowania na choroby cywilizacyjne.
Wprowadza rozwiązania zapobiegające zagroĪeniom związanym z
moĪliwoĞciami prowadzenia – bez zezwolenia – placówek zapewniających
caáodobową opiekĊ nad osobami niepeánosprawnymi, przewlekle chorymi lub w
podeszáym
wieku.
Nowe przepisy okreĞlają, Īe na osoby prowadzące tego typu dziaáalnoĞü
nielegalnie wojewoda moĪe naáoĪyü karĊ w wysokoĞci do 20 tys. zá.
Uporządkowano warunki opáacania skáadki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe przez osoby opiekujące siĊ chorym czáonkiem rodziny.
ĝwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III RzeszĊ i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich bĊdzie moĪna wypáaciü takĪe osobom,
które nie mieszkają w Polsce. Projekt dostosowuje polskie prawo do orzeczenia
Trybunaáu SprawiedliwoĞci Wspólnot Europejskich z 22 maja 2008 r.

11 sierpnia 2009
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

18 sierpnia 2009
r.

Po I czytaniu w
komisjach
sejmowych

15 wrzeĞnia 2009
r.

23
wrzeĞnia
2009 r.

22

25 sierpnia 2009 r.

1 stycznia 2010 r.

WZROST PàAC W SEKTORZE PUBLICZNYM
Nauczyciele
Nowelizacja ustawy – Karta
Nauczyciela

W 2008 r. nauczyciele otrzymali 10 proc. podwyĪkĊ. W 2009 wynagrodzenia
nauczycieli wzrosáy o 5 proc. od stycznia i o 5 proc od wrzeĞnia.
W okresie 2008 - 2009 r. Ğrednia páaca wszystkich nauczycieli wzrosáa o ponad
580 zá, a wynagrodzenie nauczycieli staĪystów nawet o 740 zá.
W trakcie zakoĔczonych 3 wrzeĞnia 2009 r. rozmów ze związkami zawodowymi
uzgodniono wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 7% od 1 wrzeĞnia 2010 r. Do
poáowy 2010 r., po analizie sytuacji budĪetowej zostaną podjĊte decyzje o
wzroĞcie wynagrodzeĔ nauczycieli od wrzeĞnia 2010 r. o dodatkowy 1%, czyli z
7 do 8%. Projektowany wzrost wynagrodzenia Ğredniego w latach 2008 – 2010
wynosi: 901 zá dla nauczyciela staĪysty, 783 zá dla nauczyciela kontraktowego,
817 zá dla nauczyciela mianowanego, 1023 zá dla nauczyciela dyplomowanego.

21 paĨdziernika
2008 r.

21
listopada
2008 r.

22 stycznia 2009 r.

SĊdziowie i prokuratorzy
Nowelizacja ustawy Prawo o
ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw

Páace sĊdziów i prokuratorów wzrosáy o co najmniej 1000 zá - niezaleĪnie od
zajmowanego stanowiska. Pieniądze otrzymali w maju, z wyrównaniem od
stycznia bieĪącego roku.

25 listopada 2008
r.

20 marca 2009

8 maja 2009 r.

SĊdziowie
Rozporządzenie Ministra
SprawiedliwoĞci
w sprawie funkcji oraz
sposobu ustalania dodatków
funkcyjnych
przysáugujących sĊdziom

WysokoĞü dodatków funkcyjnych, przysáugujących sĊdziom w związku z
peániona funkcją, jest ustalana z zastosowaniem mnoĪników podstawy ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego sĊdziego. W razie peánienia wiĊcej niĪ jednej
funkcji sĊdziemu przysáuguje jeden dodatek – najwyĪszy spoĞród dodatków
przysáugujących z tytuáu peánienia poszczególnych funkcji.

23 czerwca 2009
r.

23 czerwca 2009 r.
1 stycznia 2010 r. –
moĪliwoĞü
podwyĪszenia
dodatków
funkcyjnych o 10 – 50
proc.
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Prokuratorzy
Rozporządzenie w sprawie
wynagrodzenia zasadniczego
prokuratorów oraz wysokoĞci
dodatków funkcyjnych
przysáugujących prokuratorom

Lekarze – rezydenci
Rozporządzenie Ministra
Zdrowia w sprawie wysokoĞci
zasadniczego wynagrodzenia
miesiĊcznego lekarzy i lekarzy
dentystów odbywających
specjalizacjĊ w ramach
rezydentury
Lekarze-staĪyĞci
Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 27 marca 2009
r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie staĪu
podyplomowego lekarza i
lekarza dentysty (Dz. U. Nr 55,
poz. 457)
Administracja
Ustawa budĪetowa na 2009 r.

MnoĪnik dla prokuratora prokuratury rejonowej, który otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze w stawce pierwszej, wyniesie 2,05. NajwyĪszy mnoĪnik przewidziano
dla prokuratora prokuratury apelacyjnej, otrzymującego wynagrodzenie
zasadnicze w stawce dziesiątej (3,23). Oznacza to, Īe prokuratorzy otrzymają
Ğrednio ok. 1 tys. zá wiĊcej. WysokoĞü dodatków funkcyjnych bĊdzie obliczana
na podstawie okreĞlonego mnoĪnika przeciĊtnego wynagrodzenia stanowiącego
podstawĊ wynagrodzenia prokuratora. W rozporządzeniu okreĞlono ponadto
wysokoĞü dodatku funkcyjnego dla prokuratora oddelegowanego do peánienia
obowiązków (lub okreĞlonej funkcji) poza granicami paĔstwa, np. w
organizacjach miĊdzynarodowych, oraz dla zastĊpcy prokuratora generalnego i
dla dyrektora Instytutu Wymiaru SprawiedliwoĞci.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

21 sierpnia 2009 r.
MoĪliwoĞü
podwyĪszania
dodatków
funkcyjnych o 10-50
proc. – 1 stycznia 2010
r.

W 2009 r. lekarze rezydenci bĊdą zarabiaü realnie ok. 100 proc. Ğredniej
krajowej. Przez pierwsze dwa lata specjalizacji otrzymają 3170 zá, natomiast w
dziedzinach priorytetowych - 3602 zá. Po dwóch latach wynagrodzenie wzroĞnie
do 3458 zá, a w dziedzinach priorytetowych - do 3890 zá. Oznacza to wzrost
pensji w dziedzinach zwykáych ponad 30 proc., a w priorytetowych o 50 proc.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

4 maja 2009 r.

W roku 2009 wynagrodzenie zasadnicze lekarza staĪysty wzrosáo do wysokoĞci
2007,- zá., co stanowi wzrost o 10,03% w stosunku do roku 2008 i wzrost o
43,05% w stosunku do roku 2007.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

6 kwietnia 2009 r.

9 stycznia 2009
r.

1 stycznia 2009 r.

W ustawie budĪetowej zaplanowano Ğrednioroczny wskaĨnik wzrostu
wynagrodzeĔ w paĔstwowej sferze budĪetowej w wysokoĞci 103,9%. Kwoty
bazowe na rok 2009 dla pracowników paĔstwowej sfery budĪetowej, objĊtych
mnoĪnikowymi systemami wynagrodzeĔ wzrosáy o 2%, z wyjątkiem osób
zajmujących kierownicze stanowiska paĔstwowe.

11 sierpnia 2009
r.

29 wrzeĞnia 2008
r.
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Uchwaáa w sprawie
procentowego podziaáu na
poszczególne urzĊdy Ğrodków
na wynagrodzenia,
przewidzianych na dodatki
specjalne w sáuĪbie cywilnej
Funkcjonariusze celni
Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
uposaĪenia zasadniczego w
SáuĪbie Celnej, wysokoĞci
oraz szczegóáowych zasad
przyznawania i wypáacania
dodatków do uposaĪenia
zasadniczego
Uchwaáa Rady Ministrów z
dnia 16 wrzeĞnia 2008 r. w
sprawie ustanowienia
programu wieloletniego
„Modernizacja SáuĪby Celnej
w latach 2009-2011”

KoniecznoĞü wypáaty w 2009 r. dodatków specjalnych czáonkom korpusu sáuĪby
cywilnej, jako obligatoryjnych skáadników wynagrodzenia, wynika z art. 85
ustawy o sáuĪbie cywilnej. PoniewaĪ dodatki są obligatoryjne bĊdą wypáacane z
wyrównaniem od początku roku. Na ich sfinansowanie zostaáy przeznaczone
Ğrodki z rezerwy celowej w wysokoĞci 72.500 tys. zá (z pochodnymi).

6 paĨdziernika
2009 r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

Zgodnie z zapowiedzią premiera w styczniu 2008 r. nastąpiáa zmiana
rozporządzenia, w wyniku której funkcjonariusze celni otrzymali podwyĪki w
wysokoĞci 500 zá na etat.

18 marca 2008 r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych

Program wieloletni zakáada przeznaczenie dodatkowych Ğrodków z budĪetu
paĔstwa m.in. na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposaĪeĔ i wynagrodzeĔ
w SáuĪbie Celnej. Sukcesywnie wzrasta wskaĨnik wielokrotnoĞci kwoty bazowej
stanowiący przeciĊtne uposaĪenie funkcjonariuszy SáuĪby Celnej do 2,72 w 2011
roku.

16 wrzeĞnia 2008
r.

Nie wymaga
prac
parlamentarnych
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Ograniczenie wzrostu dáugu publicznego
Strategia zarządzania dáugiem
W latach 2009-2011 utrzymane elastyczne podejĞcie do finansowania dáugu
sektora finansów publicznych
publicznego pod wzglĊdem rynku i waluty.
w latach 2009-2011
Strategia zarządzania dáugiem
sektora finansów publicznych
w latach 2010-2012

Strategia zarządzania dáugiem sektora finansów publicznych w latach 20102012 zawiera prognozy wielkoĞci paĔstwowego dáugu publicznego, spójne z
zaáoĪeniami polityki fiskalnej, przyjĊtymi w projekcie ustawy budĪetowej na
2010 r. W 2007 r. znaczne umocnienie záotego umoĪliwiáo przejĞciowe
obniĪenie dáugu poniĪej 45 proc. PKB. W 2008 r. i w pierwszej poáowie 2009 r.
dáug publiczny zacząá rosnąü. Powodem, oprócz osáabienia záotego, byá takĪe
wzrost potrzeb poĪyczkowych sektora finansów publicznych w wyniku
spowolnienia gospodarczego. Strategia zakáada, Īe w latach 2010-2012 relacja
dáugu publicznego do PKB bĊdzie utrzymywaü siĊ poniĪej progu 55 proc., w
granicach 54,5-54,8 proc. Utrzymany zostaá w niej takĪe cel minimalizacji
kosztów obsáugi dáugu w dáugim horyzoncie czasu przy przyjĊtych
ograniczeniach związanych z ryzykiem oraz trzy wspóázaleĪne zadania
zwiĊkszania páynnoĞci, efektywnoĞci i przejrzystoĞci rynku skarbowych
papierów wartoĞciowych.

Doprowadzenie w ciągu kilku lat budĪetu do stanu bliskiego równowagi
Celem ustawy jest wprowadzenie jawnoĞci i przejrzystoĞci finansów
Ustawa o finansach
publicznych,
a w efekcie lepszą kontrolĊ wydawania pieniĊdzy z publicznej
publicznych
kasy. Wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego PaĔstwa na cztery lata
budĪetowe.
Ustawa ma na celu wprowadzenie w Īycie ustawy o finansach publicznych i
Przepisy wprowadzające
ustawĊ o finansach publicznych realizacja zobowiązania makroekonomiczne przewidziane w Krajowym
Programie Reform.
WejĞcie do strefy euro jak najszybciej, ale teĪ w sposób bezpieczny dla obywateli i paĔstwa

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

24 wrzeĞnia 2008
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

29 wrzeĞnia 2009
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

17 paĨdziernika
2008 r.

27 sierpnia 2009
r.

1 stycznia 2010 r.

17 paĨdziernika
2008 r.

27 sierpnia 2009
r.

1 stycznia 2010 r.
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Mapa drogowa przyjĊcia euro
przez PolskĊ

Rozporządzenie w sprawie
ustanowienia peánomocnika
rządu do spraw wprowadzenia
euro przez Rzeczpospolitą
Polską
Uwarunkowania realizacji
kolejnych etapów Mapy
Drogowej PrzyjĊcia euro przez
PolskĊ
Rozporządzenie w sprawie
powoáania Narodowego
Komitetu Koordynacyjnego do
Spraw Euro, Rady
Koordynacyjnej oraz
MiĊdzyinstytucjonalnych
Zespoáów Roboczych do Spraw
PrzygotowaĔ do
Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolitą Polską

Dokument ten stanowi plan dziaáaĔ niezbĊdnych do uzyskania przez PolskĊ
peánego czáonkostwa w strefie euro. Zawiera on kalendarz realizacji
najwaĪniejszych zadaĔ (zwáaszcza o charakterze technicznym) w kolejnych
etapach przygotowaĔ. Proces przygotowaĔ do przyjĊcia przez PolskĊ euro
podzielono na cztery etapy: pierwszy – przed wáączeniem záotego do ERM II;
drugi – od wáączenia záotego do ERM II do decyzji Rady ECOFIN o uchyleniu
derogacji; trzeci – od decyzji Rady ECOFIN o uchyleniu derogacji do momentu
przystąpienia do strefy euro; czwarty – wprowadzenie euro do obiegu i
wycofanie z niego záotego.
Peánomocnik odpowiada za inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie
dziaáaĔ organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do
wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Peánomocnik bĊdzie
wspóápracowaá z administracją rządową i krajowymi instytucjami w celu
sporządzania analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją poszczególnych
etapów przyjĊcia euro przez PolskĊ.
Przedstawienie warunków przystąpienia do realizacji drugiego etapu Mapy
Drogowej. Zasadniczym elementem kolejnego etapu przygotowaĔ do przyjĊcia
wspólnej waluty jest wáączenie záotego do systemu ERM II. Dokument okreĞla
warunki bezpiecznego wáączenia polskiej waluty do ERM II, które bĊdą
sprzyjaü stabilnoĞci kursu záotego w tym mechanizmie.
Wobec záoĪonoĞci i wielopáaszczyznowoĞci procesu przygotowaĔ do
wprowadzenia euro w Polsce konieczne jest utworzenie odpowiednich ram
organizacyjno-prawnych, zapewniających skuteczne i páynne przeprowadzenie
tego procesu. RealizacjĊ tego celu umoĪliwi m.in. powoáanie Narodowego
Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady Koordynacyjnej i
MiĊdzyinstytucjonalnych Zespoáów Roboczych do Spraw PrzygotowaĔ do
Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

28 paĨdziernika
2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

13 stycznia 2009
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

27 kwietnia 2009
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

3 listopada 2009
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Zmniejszenie deficytu budĪetowego na 2008 r. w stosunku do projektu przedstawionego przez poprzedni rząd
Ustawa budĪetowa 2008
Deficyt – 24,346 mld zá; 1,9 proc. PKB (szacunkowo z wykonania budĪetu); w 16 listopada 2007
ustawie zapisane 27,1 mld zá.
r.

23 stycznia 2008
r.

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki fiskalnej w obliczu spowolnienia gospodarczego bĊdącego konsekwencją ogólnoĞwiatowego kryzysu finansowego
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26 stycznia 2009 r.

1 stycznia 2008 r.

Ustawa budĪetowa 2009 i
projekt ustawy o zmianie
ustawy budĪetowej na 2009 r.

Deficyt zaplanowany w Ustawie BudĪetowej na 2009 r. zaáoĪono na poziomie
18,2 mld zá. Po nowelizacji – 27,2 mld zá.

Projekt ustawy budĪetowej na
2010 r.

Projekt zakáada dochody budĪetowe w wys. 249 mld zá, wydatki w wys. 301
mld zá, a deficyt w wys. 52 mld zá. Deficyt caáego sektora finansów publicznych
roĞnie jedynie o kilkanaĞcie miliardów záotych, co wynika z nieuniknionych
opóĨnionych kosztów kryzysu miĊdzynarodowego. JuĪ od 2011 r. bĊdzie on
jednak konsekwentnie zmniejszany. Jest to wiĊc budĪet odpowiedzialny,
ostroĪny i adekwatny do potrzeb 2010 roku. Utrzymuje siĊ w nim wysokie
podwyĪki dla nauczycieli (o 7% od wrzeĞnia 2010 r. – w sumie 620 mln zá),
waloryzacjĊ rent i emerytur (o 4,1% - w sumie o 5,7 mld zá), wysokie wydatki
inwestycyjne (16 mld zá, nie uwzglĊdniając finansowania projektów z udziaáem
Ğrodków UE) i duĪe wykorzystanie Ğrodków unijnych (dochody budĪetu
Ğrodków europejskich zostaáy zaplanowane w wys. 41,8 mld zá plus 3,4 mld zá
dochodów ze Ğrodków z UE i innych Ĩródeá niepodlegających zwrotowi).
Projekt wprowadza zmiany związane z realizacją wydatków ustaw okoáo
budĪetowych na 2010 r. m.in. pozwoli realizowaü podwyĪki dla nauczycieli,
które bĊdą nastĊpowaáy raz lub dwa razy w roku, a w 2010 r. przewiduje siĊ
podwyĪszenie wynagrodzeĔ nauczycieli jednorazowo - od wrzeĞnia.
Nowelizacja zakáada takĪe, Īe od 2010 r. bĊdzie obowiązywaü staáa zasada
naliczania odpisu na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych w danym roku.
Program ma zwiĊkszyü polski eksport poprzez uáatwienie zagranicznym
przedsiĊbiorcom dostĊpu do kredytów finansujących zakup naszych towarów i
usáug. BĊdzie to moĪliwe dziĊki wzmocnieniu systemu finansowych
instrumentów wspierania eksportu. Szacuje siĊ, Īe program umoĪliwi wzrost
naszego eksportu w najbliĪszych latach o 6,6 mld zá, w szczególnoĞci w
segmencie dóbr inwestycyjnych.

Projekt ustawy o zmianie ustaw
związanych z realizacją
wydatków budĪetowych

Program „Wspieranie
polskiego eksportu poprzez
udzielanie przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
kredytów dla zagranicznych
nabywców polskich towarów i
usáug lub ich banków z ochroną
ubezpieczeniową Korporacji
UbezpieczeĔ Kredytów
Eksportowych SA

29 wrzeĞnia 2008
r.
7 lipca 2009 r.

5 grudnia 2008 r.

1 stycznia 2009 r.

17 lipca 2009 r.

12 sierpnia 2009 r. –
podpisana przez
Prezydenta RP

8 wrzeĞnia 2009 r.
29 wrzeĞnia 2009
r.

Gáosowanie w
Sejmie planowane
na dzieĔ 18
grudnia 2009 r.

13 paĨdziernika
2009 r.

Po I czytaniu

28 lipca 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o gwarantowanych
przez Skarb PaĔstwa
ubezpieczeniach eksportowych

Zaproponowane w projekcie rozwiązania umoĪliwią Korporacji UbezpieczeĔ
Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA) ubezpieczanie kredytów i kontraktów
eksportowych realizowanych przez przedsiĊbiorców powiązanych kapitaáowo z
przedsiĊbiorcami krajowymi, którzy poĞredniczą w eksporcie towarów na
zagranicznych rynkach. Do tej pory KUKE SA ubezpieczaáa jedynie eksport
realizowany przez przedsiĊbiorców mających siedzibĊ w Polsce. DziĊki
przyjĊtym przepisom zwiĊkszy siĊ konkurencyjnoĞü polskiego systemu
gwarantowanych przez Skarb PaĔstwa ubezpieczeĔ w stosunku do ofert
proponowanych przez zagraniczne agencje ubezpieczeniowe.

14 lipca 2009 r.

9 paĨdziernika
2009 r.

29

INWESTYCJE W ROZWÓJ, PRZEDSIĉBIORCZOĝû, INNOWACYJNOĝû
DZIAàANIA

OPIS

Inwestowanie publicznych pieniĊdzy w przyszáoĞü, a wiĊc promocja przedsiĊbiorczoĞci i innowacyjnoĞci
Kierunki udzielania pomocy publicznej
W latach 2007-2013 pomoc publiczna szacowana jest na 27 mld zá.
w latach 2007-2013
Prawie 41 proc. tej kwoty przeznaczone zostanie na nowe inwestycje i
tworzenie miejsc pracy w regionach, a 43 proc. otrzymają firmy m.in. na
badania i rozwój, szkolenia oraz inwestycje w ochronĊ Ğrodowiska.

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

23 maja 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci oraz ustawy o
swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej

Dziaáania Agencji rozszerzono m.in. o zadania dotyczące: dziaáalnoĞci
innowacyjnej, wspierania potencjaáu adaptacyjnego przedsiĊbiorców,
badania roli mikro, maáych i Ğrednich firm oraz analizy barier ich
rozwoju.

15 stycznia 2008
r.

30 maja 2008 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum
BadaĔ i Rozwoju

Lepsze warunki prawne do efektywnego wykorzystywania potencjaáu
Narodowego Centrum BadaĔ i Rozwoju (NCBiR). Efekt: skuteczne
wdraĪanie polityki innowacyjnej paĔstwa opartej na otwartoĞci,
konkurencyjnoĞci i przejrzystoĞci. Centrum ma skupiaü naukowców,
przedsiĊbiorców i przedstawicieli administracji rządowej.

2 grudnia 2008 r.

Po I czytaniu

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r.

26 wrzeĞnia 2008
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Uchwaáa Rady Ministrów z dnia 16
wrzeĞnia
2008
r.
w
sprawie
ustanowienia programu wieloletniego
„Modernizacja SáuĪby Celnej w latach
2009-2011”

Budowanie silnych podstaw gospodarki turystycznej w Polsce poprzez
harmonijny i zrównowaĪony rozwój sektora turystycznego oraz
wskazanie dziaáaĔ w realizacjĊ których powinny byü zaangaĪowane
wszystkie podmioty dziaáające na rzecz rozwoju turystyki w Polsce, w
tym przedsiĊbiorcy turystyczni.
Program wieloletni pozytywnie wpáynie na rozwój SáuĪby Celnej i
przyczyni siĊ do efektywniejszego wykonywania jej zadaĔ. Dodatkowe
Ğrodki z budĪetu paĔstwa przeznaczone są na rozwój infrastruktury ora
zna doposaĪenie SáuĪby Celnej w sprzĊt specjalistyczny, w tym sprzĊt do
kontroli.

16 wrzeĞnia
2008r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady
Ministrów z 8 maja 2009 roku

Utworzenie MiĊdzyresortowego Zespoáu do spraw koordynacji zadaĔ
Rządu okreĞlonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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17 lipca 2008 r.

14 maja 2009 r.

W listopadzie 2008 r., rząd polski
rozpocząá z MiĊdzynarodowym
Funduszem Walutowym negocjacje
dotyczące przyznania Polsce Elastycznej
Linii Kredytowej (ELK)

Przyznanie Polsce Elastycznej Linii Kredytowej (ELK), w wysokoĞci 20
mld dolarów, pozwoliáo wyrwaü PolskĊ z koszyka krajów uznawanych za
zagroĪone skutkami miĊdzynarodowego kryzysu finansowego i
wprowadziáo nasz kraj do tzw. „Klubu Platynowego”. DziĊki temu udaáo
siĊ powstrzymaü niekontrolowane osáabienie záotego oraz znacznie
ograniczyü zmiennoĞü kursu naszej waluty.

Listopad 2008 r.

System wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej

OkreĞlenie zasad udzielania pomocy publicznej z budĪetu paĔstwa w
formule programu wieloletniego dla przedsiĊbiorców realizujących
projekty inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej –
mających wpáyw na rozwój regionalny w wyniku realizowanych
nakáadów inwestycyjnych oraz tworzonych nowych miejsc pracy w
sektorach uznanych za priorytetowe (motoryzacja, elektronika, lotnictwo,
biotechnologia, sektor nowoczesnych usáug, dziaáalnoĞü badawczorozwojowa).

23 wrzeĞnia 2008
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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OBNIĩENIE POZIOMU BEZROBOCIA
DZIAàANIA

OPIS

W 2012 r. obniĪenie bezrobocia do poziomu nie wyĪszego niĪ Ğrednia europejska
Ustawa o zmianie ustawy o promocji
ZwiĊkszenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
urzĊdów pracy poprzez wiĊkszą róĪnorodnoĞü oferowanych przez nie
oraz o zmianie niektórych innych ustaw form pomocy, modyfikacja systemu wypáat zasiáków, wsparcie
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+”

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

17 paĨdziernika
2008 r.

19 grudnia 2008 r.

1 lutego 2009 r., 1 lipca
2009 r. zwolnienie z
páacenia skáadek na
Fundusz Pracy
1 stycznia 2010 r.
wiĊksze zasiáki
22 sierpnia 2009 r.

Ustawa o áagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i
przedsiĊbiorców

Páatne urlopy postojowe, indywidualny czas pracy, ograniczenie
stosowania umów na czas okreĞlony – maksymalnie do 2 lat. Urlopy
postojowe – firmy bĊdą wypáacaü miesiĊcznie równowartoĞü páacy
minimalnej – 1 276 zá. PaĔstwo pokryje z tej sumy 551 zá.

2 czerwca 2009 r.

1 lipca 2009 r.

Program Wspieranie i realizacja przez
AgencjĊ Rozwoju Przemysáu S.A.
projektów i inicjatyw gospodarczych
pobudzających popyt w gospodarce

Celem jest wsparcie Ğrednich i duĪych przedsiĊbiorców poprzez
zwiĊkszenie moĪliwoĞci wykorzystywania takich form finansowania
dziaáalnoĞci, jak: poĪyczki, zakup obligacji, porĊczenia i gwarancje oraz
dokapitalizowanie, co powinno przyczyniü siĊ do dalszego wzrostu
konkurencyjnoĞci polskiej gospodarki oraz do obniĪenia kosztów
spoáecznych w czasie spowolnienia gospodarczego.

26 maja 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Pakiet Antykryzysowy Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Kapitaá Ludzki

Dziaáania MRR pozwolą zasiliü gospodarkĊ kwotą niemal 700 mln zá w
ramach Programu Kapitaá Ludzki.
W ramach pakietu antykryzysowego uczestnicy projektów
wspóáfinansowanych ze Ğrodków EFS bĊdą mogli skorzystaü z
dodatkowych instrumentów zachĊcających do aktywnoĞci zawodowej w
formie:
- jednorazowego dodatku relokacyjny/mobilizacyjny w przypadku
podjĊcia pracy w odlegáoĞci powyĪej 50 km od dotychczasowego
miejsca zamieszkania – na pokrycie kosztów dojazdu lub osiedlenia siĊ
w nowym miejscu.
- jednorazowego dodatku motywacyjnego, w przypadku podjĊcia nowej,
mniej páatnej pracy. Dodatek stanowi trzykrotnoĞü róĪnicy pomiĊdzy
poprzednią (wyĪszą) a obecną (niĪszą) páacą brutto pracownika, lecz nie
wiĊcej niĪ 4 000 zá.
Rozszerzono zakres wsparcia w ramach projektów typu outplacementu.
Od 1 czerwca br. istnieje moĪliwoĞü stosowania w ramach programu
outplacementowego nowych ww. elementów oraz przyznawania
pracownikom zwalnianym z przedsiĊbiorstw Ğrodków na rozpoczĊcie
dziaáalnoĞci gospodarczej. UmoĪliwiono równieĪ realizacjĊ projektów
outplacementu w formie systemowych projektów szybkiego
reagowania, realizowanych przez samorządy województw.
Od 1 kwietnia moĪliwe jest równieĪ zastosowanie przyĞpieszonej
procedury oceny projektów – tzw. „szybka ĞcieĪka” – czas oceny
wniosku zostanie skrócony do 30 dni.

Nie wymaga prac
RM

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
Kodeks pracy

Pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu macierzyĔskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyĔskiego oraz
z urlopu ojcowskiego bĊdą korzystaü z gwarancji, jakie daje
nowelizacja Kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. Jej przepisy zaczĊáy
obowiązywaü od 18 stycznia 2009 r. Pracownicy, po zakoĔczeniu
urlopu, bĊdą mieli zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko
bądĨ na stanowisko równorzĊdne z zajmowanym przed odejĞciem na
urlop, a wynagrodzenie za pracĊ bĊdzie odpowiadaü temu, jakie
otrzymywali przed odejĞciem na urlop. Od 1 stycznia 2010 r. moĪliwe
bĊdzie korzystanie z urlopu ojcowskiego.

21 lipca 2009 r.

5 listopada 2009
r.
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1 stycznia 2010 r.

System wspierania inwestycji o
istotnym znaczeniu dla gospodarki
polskiej

OkreĞlenie zasad udzielania pomocy publicznej z budĪetu paĔstwa w
formule programu wieloletniego dla przedsiĊbiorców realizujących
projekty inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej –
mających wpáyw na rozwój regionalny w wyniku realizowanych
nakáadów inwestycyjnych oraz tworzonych nowych miejsc pracy w
sektorach uznanych za priorytetowe (motoryzacja, elektronika,
lotnictwo, biotechnologia, sektor nowoczesnych usáug, dziaáalnoĞü
badawczo-rozwojowa).

23 wrzeĞnia 2008
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

34

PRYWATYZACJA
DZIAàANIA

OPIS

RM

Jawny i otwarty nabór do rad nadzorczych spóáek SP oraz wybór czáonków zarządu w drodze konkursu
ZaáoĪenia do projektu ustawy regulującej Wprowadzenie jednolitych standardów wykonywania uprawnieĔ 7 paĨdziernika
przysáugujących Skarbowi PaĔstwa. UmoĪliwienie samorządom 2008 r.
zasady wykonywania nadzoru
terytorialnym przejmowania i wykorzystywania podmiotów z udziaáem
wáaĞcicielskiego Skarbu PaĔstwa
mienia paĔstwowego.
Zarządzenie Nr 45 z dnia 6 grudnia
Wprowadzenie jawnego i otwartego naboru kandydatów do rad
2007 r. Ministra Skarbu PaĔstwa w
nadzorczych
spóáek z udziaáem Skarbu PaĔstwa. PostĊpowania
sprawie zasad i trybu doboru
kwalifikacyjne przeprowadzane są w trybie publicznym, a ogáoszenie o
kandydatów do skáadu rad nadzorczych
naborze zamieszczane jest na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu
spóáek handlowych z udziaáem Skarbu
PaĔstwa.
PaĔstwa oraz rad nadzorczych innych
podmiotów prawnych nadzorowanych
przez Ministra Skarbu PaĔstwa
W pierwszym póároczu przyjĊcie i ogáoszenie czteroletniego programu prywatyzacji
W planie znalazáy siĊ: I etap prywatyzacji Gieády Papierów WartoĞciowych 22 kwietnia 2008 r.
Uchwaáa, w której RM przyjĊáa do
w
Warszawie SA, sprzedaĪ akcji BGĩ SA, dalsza prywatyzacja PKO BP,
wiadomoĞci plan prywatyzacji na lata
zakoĔczenie
przeksztaáceĔ 740 spóáek nadzorowanych przez MSP,
2008-2011
przeksztaácenia wáasnoĞciowe 2 spóáek podlegających ministrowi
gospodarki, 16 – ministrowi obrony narodowej i 2 – ministrowi
infrastruktury. Przeksztaácenia wáasnoĞciowe nie obejmą 25 podmiotów z
zaáącznika oraz 19 spóáek z grupy mediów publicznych.
Zgodnie z przyjĊtym przez rząd 22 kwietnia 2008 r. „Planem prywatyzacji 10 lutego 2009 r.
Uchwaáa w sprawie aktualizacji „Planu
na lata 2008-2011”, w ciągu 4 lat sprywatyzowanych ma zostaü 740 spóáek
prywatyzacji na lata 2008-20011” oraz
z
udziaáem Skarbu PaĔstwa.
sprawozdanie z realizacji „Planu
Aktualizacja
Planu polega na dodaniu 62 spóáek skomercjalizowanych po
prywatyzacji na lata 2008-2011” wg
przyjĊciu
dokumentu
przez RM. Blisko 300 spóáek jest obecnie na róĪnym
stanu na 31 grudnia 2008 r.
etapie procesu prywatyzacji. Prognozowana na lata 2008-2011 wysokoĞü
przychodów z prywatyzacji wynosi ok. 30,3 mld zá. Przychody uzyskane w
2008 r. wyniosáy 2,37 mld zá wobec planowanych 2,3 mld zá.

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

35

6 grudnia 2007 r.

Precyzyjne okreĞlenie spóáek, które zostaną przekazane samorządowi oraz spóáek strategicznych
Rozporządzenie w sprawie listy spóáek o Na liĞcie spóáek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub 30 wrzeĞnia 2008 r. Nie wymaga prac
bezpieczeĔstwa publicznego znalazáo siĊ 13 podmiotów. Są to: Polskie
parlamentarnych
istotnym znaczeniu dla porządku
Górnictwo
Naftowe
i
Gazownictwo
spóáka
akcyjna
z
siedzibą
w
publicznego lub bezpieczeĔstwa
Warszawie, Grupa LOTOS spóáka akcyjna z siedzibą w GdaĔsku; Operator
publicznego
Logistyczny Paliw Páynnych spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z
siedzibą w Páocku, Polski Koncern Naftowy ORLEN spóáka akcyjna z
siedzibą w Páocku; Tauron Polska Energia spóáka akcyjna z siedzibą w
Katowicach; PGE Polska Grupa Energetyczna spóáka akcyjna z siedzibą w
Lublinie; PSE – Operator spóáka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
Operator Gazociągów Przesyáowych Gaz-System spóáka akcyjna z siedzibą
w Warszawie, PrzedsiĊbiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych
„PrzyjaĨĔ” spóáka akcyjna z siedzibą w Páocku, PrzedsiĊbiorstwo
Przeáadunku Paliw Páynnych „Naftoport” spóáka z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w GdaĔsku, PKP – Polskie Linie Kolejowe
spóáka akcyjna z siedzibą w Warszawie; TP – Emitel spóáka z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Krakowie, Inowrocáawskie Kopalnie Soli
„Solino” spóáka akcyjna z siedzibą w Inowrocáawiu.
Projekt
ustawy
o
szczególnych Projekt ma na celu stworzenie silnych instytucjonalnie podstaw do ochrony 17 listopada
uprawnieniach ministra wáaĞciwego do infrastruktury krytycznej w spóákach prowadzących dziaáalnoĞü w 2009 r.
spraw Skarbu PaĔstwa oraz ich sektorach wydobycia, magazynowania, przetwarzania i przesyáu ropy
wykonywaniu w niektórych spóákach naftowej, paliw gazowych i energii elektrycznej. Projekt ma teĪ na celu
kapitaáowych lub grupach kapitaáowych stworzenie dla MSP narzĊdzi do skuteczniejszej oceny dziaáalnoĞci spóáek
prowadzących dziaáalnoĞü w sektorach w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, w szczególnoĞci poprzez
energii elektrycznej, ropy naftowej oraz powoáywanie urzĊdników áącznikowych oraz moĪliwoĞü bezpoĞredniego i
szybkiego wpáywania na dziaáalnoĞü spóáek w tym zakresie
paliw páynnych
JawnoĞü, przejrzystoĞü i uczciwoĞü przeprowadzania prywatyzacji i zabezpieczenie interesów SP, rozwoju firm , a takĪe spraw pracowniczych
JawnoĞü i przyspieszenie prywatyzacji oraz pozyskiwanie profesjonalnej 29 kwietnia 2008 r. 13 czerwca 2008 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
kadry kierowniczej m.in. do spóáek z wiĊkszoĞciowym udziaáem Skarbu
komercjalizacji i prywatyzacji oraz o
PaĔstwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia
zmianie niektórych innych ustaw
czáonków zarządów bĊdą ustalane przez rady nadzorcze. UzaleĪnienie ich
zarobków od wyników ekonomiczno-finansowych osiąganych przez
spóáki.
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12 listopada 2008 r.

Prezydent zawetowaá
ustawĊ

12 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji oraz
ustawy o zasadach nabywania od Skarbu
PaĔstwa akcji w procesie konsolidacji
spóáek sektora elektroenergetycznego

JawnoĞü procesów prywatyzacji, skuteczniejsza polityka prywatyzacyjna, 15 listopada 2008
uelastycznienie trybów prywatyzacji, zniesienie ograniczenia w sprzedaĪy r.
akcji i udziaáów SP w trybie publicznej aukcji, uregulowanie procedury
nieodpáatnego zbywania akcji spadkobiercom osób uprawnionych.
OkreĞlenie sposobu upubliczniania jawnych informacji o procesie
prywatyzacji dziĊki wprowadzeniu „karty prywatyzacji”, zamieszczanej na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP. Rozszerzenie moĪliwoĞci
dokonywania bezpáatnego przekazywania akcji lub udziaáów naleĪących do
Skarbu PaĔstwa jednostkom samorządu terytorialnego lub związkom
jednostek samorządu terytorialnego.

19 grudnia 2008 r.

Rozporządzenie w sprawie analizy
spóáki, przeprowadzanej przed
zaoferowaniem do zbycia akcji
naleĪących do Skarbu PaĔstwa

OkreĞlenie procedur dotyczących analiz przedprywatyzacyjnych. 17 lutego 2009 r.
Wprowadzenie dwóch kategorii analiz – obligatoryjnych i fakultatywnych.
OkreĞlenie zakresu poszczególnych rodzajów analiz. W procesie analiz
moĪliwe jest powoáywanie trzech, niezaleĪnych od siebie komisji (komisja
do oceny szczególnych wymogów z zakresu obronnoĞci i bezpieczeĔstwa
paĔstwa, zlecania analiz i odbioru analiz). Zlecanie analiz naleĪy do
ministra Skarbu PaĔstwa.

Nie wymaga prac 18 marca 2009 r.
parlamentarnych

Rozporządzenie w sprawie analizy
przedsiĊbiorstwa paĔstwowego
dokonywanej przed wydaniem
zarządzenia o prywatyzacji
bezpoĞredniej

W przypadku przedsiĊbiorstw paĔstwowych wykonanie analiz 17 lutego 2009 r.
obligatoryjnych
i
fakultatywnych
zleca
organ
zaáoĪycielski
przedsiĊbiorstwa paĔstwowego.

Nie wymaga prac 12 marca 2009 r.
parlamentarnych
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Rozporządzenie w sprawie
szczegóáowego trybu zbywania akcji
Skarbu PaĔstwa

OkreĞlenie szczegóáowego trybu zbywania akcji oraz warunków, jakie 17 lutego 2009 r.
powinny speániaü: oferta zbycia akcji, zaproszenie do skáadania ofert
nabycia akcji oraz zaproszenie do negocjacji, które mogą dotyczyü
zobowiązaĔ inwestycyjnych, zobowiązaĔ związanych z ochroną
Ğrodowiska, a takĪe zobowiązaĔ dotyczących ochrony interesów
pracowników i innych osób związanych ze spóáką. Rozwiązania
zapewniają jawnoĞü i przejrzystoĞü procesu prywatyzacji. Ujednolicenie
terminologii: „rokowania” zastąpiono pojĊciem „negocjacji”, „minimalna
cena sprzedaĪy” zostaáa zastąpiona pojĊciem „ceny wywoáawczej”. Zmiana
sposobu wyboru przewodniczącego komisji powoáanej do przeprowadzenia
przetargu
oraz
aukcji.
OkreĞlenie
zasad
wyboru
zastĊpcy
przewodniczącego i sekretarza komisji.

Nie wymaga prac 19 marca 2009 r.
parlamentarnych

Rozporządzenie Ministra Skarbu
PaĔstwa w sprawie wzoru karty
prywatyzacji

Rozporządzenie okreĞla wzór karty prywatyzacyjnej w postaci której są 2 marca 2009 r.
gromadzone i upubliczniane podstawowe informacje o prowadzonych
postĊpowaniach prywatyzacyjnych. Rozwiązanie to zapewni dostĊp do
informacji o prowadzonych procesach prywatyzacyjnych. Przyczyni siĊ do
zwiĊkszenia ich jawnoĞci i przejrzystoĞci, a w konsekwencji do
podniesienia poziomu spoáecznej akceptacji dla prywatyzacji.

Nie wymaga prac 3 kwietnia 2009 r.
parlamentarnych

Przeznaczenie czĊĞci przychodów z prywatyzacji na cele istotne dla obywateli, w szczególnoĞci Fundusz Rezerwy Demograficznej („Bezpieczna emerytura”)
29 stycznia 2009 r.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie Fundusz Rezerwy Demograficznej jest zasilany przychodami z 2 grudnia 2008 r.
9 stycznia 2009 r.
prywatyzacji
(40
proc.
przychodów
po
dokonaniu
odpisu
na
Fundusz
ubezpieczeĔ spoáecznych
Reprywatyzacji).
Ograniczenie listy przedsiĊbiorstw uznawanych za strategiczne.
12 listopada 2008 r.
Rozporządzenie w sprawie listy spóáek o Z listy spóáek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub 30 wrzeĞnia 2008 r. Nie wymaga prac
bezpieczeĔstwa
publicznego
zostaáy
wykreĞlone:
Spóáka
BOT
–
Górnictwo
parlamentarnych
istotnym znaczeniu dla porządku
i Energetyka SA, KGHM Polska MiedĨ SA, Telekomunikacja Polska SA,
publicznego lub bezpieczeĔstwa
Exatel SA i Polkomtel SA.
publicznego
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Przyspieszenie prywatyzacji
Wniosek o wyraĪenie zgody na
rozpoczĊcie prywatyzacji jednoosobowej
spóáki Skarbu PaĔstwa dziaáającej pod
firmą PGE Polska Grupa Energetyczna
SA z siedzibą w Lublinie

Pierwszy etap prywatyzacji Polskiej Grupy Energetycznej SA (PGE SA) 7 paĨdziernika
polega na podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego w trybie oferty publicznej 2008 r.
nowej emisji akcji na Gieádzie Papierów WartoĞciowych. W dniu 6
listopada 2009 r. na WGPW S.A. odbyá siĊ debiut praw do akcji PGE S.A.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Wniosek Ministra Skarbu PaĔstwa do
Rady Ministrów w sprawie zmiany
Programu dla elektroenergetyki w
zakresie prywatyzacji Grupy Tauron PE
S.A.

UmoĪliwienie Ministrowi Skarbu PaĔstwa wyboru najkorzystniejszej 15 lipca 2009 r.
ĞcieĪki prywatyzacji spóáki mając na uwadze sytuacjĊ na rynkach
kapitaáowych i plany rozwoju Grupy.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Uchwaáa w sprawie aktualizacji Planu
prywatyzacji na lata 2008-2011 w
odniesieniu do lat 2009-2010 w kierunku
przyspieszenia procesów prywatyzacji.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2009 r. przyjĊáa 11 sierpnia 2009 r.
dokument pt. Kluczowe spóáki do prywatyzacji w latach 2009-2010 –
Aktualizacja „Planu prywatyzacji na lata 2008-2011”. Opracowana w
Ministerstwie
Skarbu
PaĔstwa
aktualizacja
listy
zamierzeĔ
prywatyzacyjnych na lata 2009–2010 wskazuje 54 wyselekcjonowane
podmioty (w tym 15 spóáek, których prywatyzacja planowana jest do koĔca
2009r. oraz 39 do sprywatyzowania w 2010 r.), co do których
zaproponowano bardziej efektywne tryby prywatyzacji w celu
przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych, umoĪliwiające zbycie akcji
lub udziaáów w istniejących warunkach przy jednoczesnym skróceniu
czasu uzyskania przychodu prywatyzacyjnego. Obecna aktualizacja czĊĞci
planu prywatyzacji dotyczy w szczególnoĞci spóáek z najwaĪniejszych
sektorów – takich jak instytucje finansowe, energetyka, chemia i przemysá
naftowy.
Rada Ministrów zobowiązaáa Ministra Skarbu PaĔstwa do przygotowania i 11 sierpnia 2009 r.
przedáoĪenia tekstu jednolitego Planu prywatyzacji na lata 2008-2011
przyjĊtego w dniu 22 kwietnia 2008 r. uwzglĊdniającego aktualizacje Planu
przyjĊte przez RadĊ Ministrów do wiadomoĞci dnia 10 lutego 2009 r. oraz
dnia 11 sierpnia 2009 r. Opracowany w Ministerstwie Skarbu PaĔstwa
tekst jednolity Planu prywatyzacji na lata 2008-2011 zostaá w dniu 19
paĨdziernika 2009 r. przekazany do Sekretarza Rady Ministrów.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Tekst jednolity Planu prywatyzacji na
lata 2008-2011

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Uchwaáa w sprawie aktualizacji „Planu
prywatyzacji na lata 2008 – 2011”,
przedáoĪona przez ministra skarbu
paĔstwa.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
porĊczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb PaĔstwa oraz niektóre osoby
prawne oraz ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji.

Rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczegóáowego trybu zbywania akcji
Skarbu PaĔstwa, przedáoĪone przez
ministra skarbu paĔstwa.
Rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie pomocy
publicznej udzielanej w procesach
prywatyzacji, przedáoĪone przez
ministra skarbu paĔstwa.

Uchwaáa w sprawie przyĞpieszenia procesu prywatyzacji. Prywatyzacja
powinna pomóc wielu spóákom Skarbu PaĔstwa znajdującym siĊ w trudnej
sytuacji ekonomiczno-spoáecznej i uczyniü przedsiĊbiorstwa bardziej
efektywnymi. Prywatyzacja bĊdzie wspieraü naszą gospodarkĊ oraz
zwiĊkszy wpáywy do budĪetu w latach 2009-2010.
Opracowany w Ministerstwie Skarbu PaĔstwa projekt zmiany ustawy ma
na celu usprawnienie lub wrĊcz umoĪliwienie przeprowadzenia procesów
prywatyzacyjnych w spóákach, których akcje/udziaáy zostaáy wyodrĊbnione
i przekazane do zasobu majątkowego Skarbu PaĔstwa przeznaczonego na
zaspokojenie roszczeĔ z tytuáu porĊczeĔ i gwarancji udzielanych przez
Skarb PaĔstwa.
Istotą projektu jest wprowadzenie obowiązku przekazywania z przychodów
z prywatyzacji kwoty Ğrodków pieniĊĪnych, w wysokoĞci nie mniejszej od
0,5% áącznej kwoty porĊczeĔ i gwarancji udzielonych w roku poprzednim,
na rachunek rezerw porĊczeniowych i gwarancyjnych Skarbu PaĔstwa w
miejsce corocznego obowiązku wyodrĊbniania akcji/udziaáów spóáek
Skarbu PaĔstwa do zasobu majątkowego. JednoczeĞnie projekt ustawy
zakáada umoĪliwienie ministrowi wáaĞciwemu do spraw Skarbu PaĔstwa
zbywania wszystkich akcji/udziaáów z zasobu majątkowego co pozwoli na
ujednolicenie i zoptymalizowanie procedury prywatyzacji.
Nowelizacja rozporządzenia zakáada, Īe zbywanie akcji Skarbu PaĔstwa w
trybie aukcji ogáoszonej publicznie moĪe byü przeprowadzone równieĪ w
formie aukcji elektronicznej. Takie rozwiązanie otwiera nowe moĪliwoĞci
w procesie prywatyzacji, bo pozwala nie tylko na szersze dotarcie z ofertą
prywatyzacyjną do róĪnych podmiotów, ale równieĪ powoduje wiĊkszą
jawnoĞü i przejrzystoĞü postĊpowaĔ.
Doprecyzowano
istniejące
zasady
udzielania
przedsiĊbiorcom
bezgotówkowej pomocy regionalnej na rozwój nowych inwestycji.
Zmienione przepisy tworzą skuteczniejszy system zachĊt inwestycyjnych.
KoniecznoĞü nowelizacji obowiązujących regulacji wynika z potrzeby
dostosowania do nowych wymogów unijnych

11 sierpnia 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

27
paĨdziernika Trwają prace w
2009 r.
Komisji Sejmowej

28 lipca 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

4 sierpnia 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Wniosek o wyraĪenie zgody na
wniesienie naleĪących do Skarbu
PaĔstwa udziaáów jednoosobowej spóáki
Skarbu PaĔstwa Operator Logistyczny
Paliw Páynnych Spóáka z o.o. z siedzibą
w Páocku do innej jednoosobowej spóáki
Skarbu
PaĔstwa
PrzedsiĊbiorstwa
Eksploatacji Rurociągów Naftowych
„PrzyjaĨĔ” Spóáka Akcyjna z siedzibą w
Páocku, na podwyĪszenie kapitaáu
zakáadowego w zamian za objĊcie akcji
w podwyĪszonym kapitale zakáadowym,
przedáoĪony przez ministra skarbu
paĔstwa.

Koncentracja polegająca na przejĊciu przez PERN kontroli nad spóáką 15 wrzeĞnia 2009 r. Nie wymaga prac
parlamentarnych
OLPP oznaczaü bĊdzie utworzenie Grupy Kapitaáowej PERN „PrzyjaĨĔ”
SA, która nie bĊdzie odbiegaü poziomem od podobnych grup kapitaáowych
istniejących
w
Europie
w
branĪy
paliw
páynnych.
Poáączenie w grupie kapitaáowej obu przedsiĊbiorstw jest teĪ korzystne z
punktu widzenia interesów paĔstwa, szczególnie jeĞli chodzi o
bezpieczeĔstwo energetyczne kraju i zapewnienie dostaw paliw páynnych
na rynek. 10 listopada 2009 r. zawarto UmowĊ przeniesienia udziaáów
Skarbu PaĔstwa w spóáce „Operator Logistyczny Paliw Páynnych” Spóáka
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Páocku („OLPP”) do PERN
„PrzyjaĨĔ'' S.A. Poáączenie obu przedsiĊbiorstw w grupie kapitaáowej jest
teĪ korzystne dla zapewnienia bezpieczeĔstwa energetycznego kraju.

Wsparcie
prywatyzacji
poprzez
udzielanie porĊczeĔ i gwarancji
spóákom z udziaáem pracowników i
jednostek samorządu terytorialnego
(spóákom aktywnoĞci obywatelskiej),
przedáoĪone przez ministra gospodarki.

Dokument dotyczy wsparcia prywatyzacji poprzez udzielanie gwarancji i 20 paĨdziernika
porĊczeĔ spóákom aktywnoĞci obywatelskiej, tj. spóákom z udziaáem m.in. 2009 r.
pracowników i jednostek samorządu terytorialnego. PorĊczenia mają byü
udzielane na zasadach rynkowych, a kredyt ma byü udzielany przez banki
komercyjne. Rząd chce wesprzeü inicjatywy pracownicze w procesach
prywatyzacyjnych i upadáoĞciowych.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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BEZPIECZEēSTWO ENERGETYCZNE
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE
Realizacji polityki bezpieczeĔstwa energetycznego, jako gwarancji niezakáóconych dostaw noĞników energii po akceptowalnych cenach przy trosce o ekologiĊ
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie Projekt ustawy przewiduje zbudowanie w ĝwinoujĞciu terminalu do odbioru 18 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. 4 czerwca 2009 r.
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego skroplonego gazu ziemnego. Szacuje siĊ, Īe inwestycja pozwoli od 2014 r.
gazu ziemnego w ĝwinoujĞciu
odbieraü 5,0 mld m³ gazu rocznie. Projekt ustawy przewiduje uproszczenie i
skrócenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i
realizacją przedsiĊwziĊcia.
Umowa z Katarem na dostawĊ
skroplonego gazu LNG
Rozporządzenie w sprawie ustanowienia
peánomocnika rządu do spraw polskiej
energetyki jądrowej

Dáugoterminowa umowa z Katarem zostaáa zawarta na 20 lat; ma 29 czerwca 2009
obowiązywaü od 2014 r. do 2034 r. Przewiduje siĊ dostarczanie 1,5 mld r.
m szeĞc. gazu LNG rocznie.
Peánomocnik rządu ma przedstawiaü projekty programu polskiej energetyki 12 maja 2009 r.
jądrowej, w którym zawarte bĊdą m.in. informacje na temat liczby,
wielkoĞci i moĪliwych lokalizacji elektrowni jądrowych.

Uchwaáa w sprawie dziaáaĔ
podejmowanych w zakresie rozwoju
energetyki jądrowej

Przygotowany zostanie program polskiej energetyki jądrowej. Rząd 13 stycznia 2009 Nie wymaga prac
zobowiązaá ministra skarbu do zapewnienia wspóápracy PGE Polskiej Grupy r.
parlamentarnych
Energetycznej SA przy przygotowaniu i realizacji programu.

Informacja o prowadzonych i
inicjowanych kierunkach dziaáaĔ rządu
na rzecz bezpieczeĔstwa energetycznego
kraju w obszarach gazu ziemnego i
energetyki jądrowej

Dziaáania o znaczeniu priorytetowym dla energetyki to: elektrownie 13 stycznia 2009 Nie wymaga prac
jądrowe, gazoport, magazyny gazu ziemnego, magazyny ropy naftowej i r.
parlamentarnych
paliw, zwiĊkszenie polskiego wydobycia gazu ziemnego, rozbudowa
gazowego poáączenia miĊdzysystemowego z Niemcami w Lasowie, ocena
warunków wdraĪania poáączenia miĊdzysystemowego z Danią i dodatkowo
z szelfem Morza Póánocnego, ocena warunków wdraĪania poáączenia Polski
z gazociągiem Nabucco poprzez hub gazowy w Baumgarten (Austria).

Nie wymaga prac
parlamentarnych
Nie wymaga prac
parlamentarnych
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14 maja 2009 r.

Ramowy harmonogram dziaáaĔ dla
energetyki jądrowej

W styczniu 2009 r. rząd podjąá uchwaáĊ dotyczącą rozwoju energetyki
jądrowej, w której zadeklarowano, Īe w 2020 roku zostanie uruchomiony
pierwszy blok elektrowni jądrowej. Harmonogram prac na rzecz wdroĪenia
dziaáaĔ dotyczących powstania tej inwestycji zostaá przygotowany przez
peánomocnika rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej. Dziaáania
zostaáy
podzielone
na
4
etapy:
• do 31 grudnia 2010 r. rząd powinien przyjąü Program polskiej energetyki
jądrowej.
• od stycznia 2011 r. do koĔca grudnia 2013 r. przewiduje siĊ prace
związane z lokalizacją i zawarcie kontraktu na budowĊ pierwszej elektrowni
jądrowej.
• od stycznia 2014 r. do koĔca grudnia 2015 r. ma nastąpiü wykonanie
projektu technicznego elektrowni i uzyskanie wszystkich niezbĊdnych i
zgodnych
z
prawem
uzgodnieĔ.
• budowa elektrowni rozpocznie siĊ z początkiem stycznia 2016 r. i bĊdzie
trwaü do koĔca grudnia 2020 r
Uchwaáa w sprawie przyznania, z ogólnej Powoáanie w 2009 r. peánomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej
rezerwy budĪetowej, Ğrodków
oraz przyjĊcie uchwaáy w sprawie rozwoju energetyki jądrowej i budowy
finansowych ministrowi gospodarki z
pierwszych w Polsce elektrowni jądrowych, skutkują przeznaczeniem na te
przeznaczeniem na realizacjĊ zadaĔ
cele niezbĊdnych Ğrodków finansowych. W budĪecie Ministerstwa
związanych z rozwojem polskiej
Gospodarki na rok 2009 nie zaplanowano wydatków związanych m.in. z
energetyki jądrowej oraz prezesowi
przygotowaniem nowych rozwiązaĔ infrastruktury technicznej w zakresie
PaĔstwowej Agencji Atomistyki z
wykorzystania energii jądrowej i jądrowego cyklu paliwowego.
przeznaczeniem na zapewnienie
W związku z tym zdecydowano o przyznaniu, z ogólnej rezerwy
bezpieczeĔstwa jądrowego i ochrony
budĪetowej, 3.676.000 zá, które zostaną jeszcze w bieĪącym roku
radiologicznej kraju przy stosowaniu
wykorzystane na rozwój polskiej energetyki jądrowej.
promieniowania jonizującego
Rozporządzenie w sprawie nadania
PaĔstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie otrzyma status paĔstwowego
PaĔstwowemu Instytutowi
instytutu badawczego. Instytut bĊdzie skuteczniej wspieraá strategiczne cele
Geologicznemu w Warszawie statusu
paĔstwa dotyczące bezpieczeĔstwa energetycznego.
paĔstwowego instytutu badawczego

11 sierpnia 2009
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

13 paĨdziernika
2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

24 lutego 2009 r. Nie wymaga prac
parlamentarnych
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4 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
energetyczne oraz o zmianie innych
ustaw

Zapewnienie bezpieczeĔstwa dostaw energii elektrycznej. Operator systemu
przesyáowego realizuje w pierwszej kolejnoĞci dziaáania sáuĪące
zapewnieniu bezpieczeĔstwa dostaw energii elektrycznej. Do projektu
wáączono przepisy, które bĊdą wspieraáy rozwój instalacji wytwarzania
biogazu rolniczego i umoĪliwią jego dostarczanie do dystrybucyjnych sieci
gazowych.
Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady
Powoáanie Zespoáu ds. Polityki BezpieczeĔstwa Energetycznego. Zespóá ma
Ministrów z 26 lutego 2008 r.
koordynowaü
dziaáania
administracji
dotyczące
bezpieczeĔstwa
energetycznego paĔstwa.
Uchwaáa w sprawie „Polityki
Realizacja polityki energetycznej ma zwiĊkszyü bezpieczeĔstwo
energetycznej Polski do 2030 r.” i Raport energetyczne kraju, przy zachowaniu zasady zrównowaĪonego rozwoju.
na temat szacowanych kosztów realizacji Polityka ta wpisuje siĊ w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” i
polityki energetycznej Polski do 2030 r. - odpowiada celom odnowionych: Strategii LizboĔskiej i Strategii
dokumenty przedáoĪone przez ministra
ZrównowaĪonego Rozwoju Unii Europejskiej.
gospodarki.

12 maja 2009 r.

Trwają
Sejmie

prace

w

26 lutego 2008 r.

Nie wymaga prac 26 lutego 2008 r.
parlamentarnych

10 listopada
2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Wspieranie wszelkich projektów infrastrukturalnych UE mogących podwyĪszyü poziom bezpieczeĔstwa energetycznego kontynentu (w interesie Polski)
DziĊki determinacji czĊĞci paĔstw czáonkowskich wspieranych przez PolskĊ Szczyt RE 19-20
Recovery Plan
projekt Nabucco uzyskaá dofinansowanie w wysokoĞci 200 mln euro w marca 2009 r.
ramach tzw. Recovery Plan, co znacząco przyspieszy jego realizacjĊ.
Dodatkowo w ramach Programu dofinansowanie w wysokoĞci 180 mln euro
zostaáo przyznane dla projektu wychwytywania i magazynowania
dwutlenku wĊgla w PGE Elektrowni Beáchatów S.A. Polska rozpoczĊáa
starania o uzyskanie Ğrodków na realizacjĊ projektów na rozbudowĊ systemu
przesyáowego tj. interkonektory oraz terminalu LNG
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DROGI, AUTOSTRADY, KOLEJ
DZIAàANIA

OPIS

Przyspieszenie budowy obwodnic i autostrad
Rozporządzenie w sprawie ustalenia
Projekty przeznaczone do realizacji w 2008 w caáoĞci finansowane ze
Programu rzeczowo-finansowego dla
Ğrodków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Wyjątek: budowa
inwestycji drogowych realizowanych
drogi S-69 ĩywiec-ZwardoĔ wspóáfinansowana z poĪyczki
z wykorzystaniem Ğrodków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a przebudowa drogi 79
Krajowego Funduszu Drogowego na
Warszawa-Piaseczno, wspóáfinansowana przez partnera prywatnego.
2008 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
Uproszczenie procedur oraz przyspieszenie prac związanych
szczególnych zasadach przygotowania z przygotowaniem inwestycji drogowych. Dwie odrĊbne decyzje (o
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budowĊ), zastąpione
publicznych oraz o zmianie
jedną decyzją zezwolenia na realizacjĊ inwestycji drogowej. Jest ona
niektórych innych ustaw (spec ustawa
wydawana, w ciągu trzech miesiĊcy od dnia záoĪenia wniosku.
drogowa)
Rozporządzenie zmieniające
Aktualizacja Programu polega na dodaniu jako Ĩródáa finansowania
rozporządzenie w sprawie ustalenia
Ğrodków budĪetu paĔstwa.
programu rzeczowo-finansowego dla
inwestycji drogowych realizowanych
z wykorzystaniem Ğrodków
Krajowego Funduszu Drogowego na
rok 2008
Rozporządzenie zmieniające
OkreĞla planowany w 2009 r. zakres oraz terminy udzielenia gwarancji
rozporządzenie w sprawie ustalenia
Skarbu PaĔstwa dla wypáat ze Ğrodków Krajowego Funduszu
Programu rzeczowo-finansowego dla
Drogowego w odniesieniu do Etapu II - odcinek autostrady A-1 Nowe
inwestycji drogowych realizowanych
Marzy-ToruĔ. Stwarza podstawy prawne do udzielenia przez Skarb
z wykorzystaniem Ğrodków
PaĔstwa gwarancji wypáat ze Ğrodków KFD na budowĊ i
Krajowego Funduszu Drogowego na
eksploatacjĊ autostrady Al Nowe Marzy - ToruĔ (wĊzeá „Czerniewice').
rok 2008

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

12 lutego 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

25 lutego 2008 r. z
mocą od dnia 1
stycznia 2008 r.

21 maja 2008 r.

25 lipca 2008 r.

10 wrzeĞnia 2008 r.

4 listopada 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

17 listopada 2008 r.

10 grudnia 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

31 grudnia 2008 r.
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Rozporządzenie w sprawie ustalenia
programu rzeczowo–finansowego dla
inwestycji drogowych realizowanych z
wykorzystaniem Ğrodków Krajowego
Funduszu Drogowego na rok 2009

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
autostradach páatnych oraz Krajowym
Funduszu Drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustalenia
Programu rzeczowo-finansowego dla
inwestycji drogowych realizowanych z
wykorzystaniem Ğrodków Krajowego
Funduszu Drogowego na rok 2009
Rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustalenia
Programu rzeczowo-finansowego dla
inwestycji drogowych realizowanych z
wykorzystaniem Ğrodków Krajowego
Funduszu Drogowego na 2009 r.

Program okreĞla m.in.: drogowe projekty inwestycyjne realizowane 10 lutego 2009 r.
przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad oraz wskazuje
przewidywaną wysokoĞü i Ĩródáa ich finansowania z KFD i budĪetu
paĔstwa; przewidywaną wysokoĞü kredytów wymaganych do
zaciągniĊcia lub obligacji wymaganych do wyemitowania przez BGK
na rzecz KFD; projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji przez
spóáki, o których mowa w ustawie o autostradach páatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym; zakres i termin gwarancji oraz
porĊczeĔ Skarbu PaĔstwa dla wypáat z KFD dla odcinka autostrady
páatnej A1 GdaĔsk – ToruĔ.
Wprowadzenie elastycznego modelu finansowania dróg krajowych przy 17 marca 2009 r.
zapewnieniu efektywnego wykorzystania w Programie Ğrodków
finansowych z budĪetu UE przewidzianych na realizacjĊ inwestycji w
zakresie dróg o najwyĪszym standardzie, a takĪe koncentracji w ramach
KFD wszystkich Ğrodków przeznaczonych na inwestycje drogowe.
Projektowany system finansowania dróg krajowych zapewni
odpowiedni poziom finansowania realizacji zadaĔ unijnych, jak równieĪ
innych niĪ „unijne” inwestycji drogowych objĊtych Programem.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

25 lutego 2009 r.
z mocą od dnia
1 stycznia 2009 r.

22 maja 2009 r.

8 czerwca 2009 r.

Zapewnienie Ğrodków na sfinansowanie budowy autostrady páatnej A2 31 marca 2009 r.
na odcinku àódĨ-Warszawa (Stryków-Konotopa) przez Generalną
DyrekcjĊ Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg na budowĊ tego
odcinka zostaá ogáoszony 27 marca br., a podpisanie umów ma nastąpiü
we wrzeĞniu 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

6 kwietnia 2009 r., z
mocą od dnia 25 marca
2009 r.

Pozyskanie Ğrodków finansowych na wykonanie projektów drogowych. 5 maja 2009 r.
BGK zaciąganie na ten cel kredyty z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie odcinków: SoĞnica-Gorzyczki
(47,8 km), Zgorzelec-KrzyĪowa (51,4 km) oraz Klucz-Kijewo (8 km).
Aktualizacja wydatków na: autostradĊ A2 wĊzeá Stryków II-wĊzeá
Stryków I wraz z áącznikiem do drogi nr 14, autostradĊ A1 SoĞnicaGorzyczki, autostradĊ A2 Stryków-Konotopa.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

20 maja 2009 r.
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Uchwaáa w sprawie upowaĪnienia
Ministra Finansów do podpisania
Umowy Finansowej pomiĊdzy
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a
Rzecząpospolitą Polską, pod nazwą
Obwodnica Warszawy - Projekt TEN

Umowa na finansowanie autostrady A2

Uchwaáa w sprawie udzielenia GdaĔsk
Transport Company S.A. gwarancji
wypáat Ğrodków Krajowego Funduszu
Drogowego w Banku Gospodarstwa
Krajowego w zakresie wynikającym z
umowy o budowĊ i eksploatacjĊ
autostrady Al w zakresie dotyczącym
Etapu II Nowe Marzy - Czerniewice

UpowaĪnienie Ministra Finansów do podpisania Umowy Finansowej
pomiĊdzy Europejskim
Bankiem
Inwestycyjnym
(EBI)
a
Rzecząpospolitą Polską, pod nazwą Obwodnica Warszawy - Projekt
TEN, na mocy której EBI ustanowi na rzecz Polski kredyt. Projekt
polega na zaprojektowaniu oraz budowie dwóch z piĊciu odcinków
drogi ekspresowej tworzących planowaną obwodnicĊ Warszawy o dá.
84 km: odcinek S2 o dá. 10,4 km pomiĊdzy wĊzáem Konotopa i
Puáawska oraz odcinka S8 pomiĊdzy wĊzáem Konotopa i Powązkowska.
Oprócz tego dla odcinka S2 przewiduje siĊ finansowanie ze Ğrodków
Unii Europejskiej. Pozostaáe Ğrodki zostaną zapewnione z
Krajowego Funduszu Drogowego.
Rada Ministrów m.in. zobowiązaáa Ministra Infrastruktury do
podpisania w imieniu Skarbu PaĔstwa Umowy BezpoĞredniej oraz
Umowy dotyczącej Rozliczenia pomiĊdzy Skarbem
PaĔstwa a AWSA II jako umów związanych z zabezpieczeniem
kredytów, udzielanych AWSA II przez banki finansujące projekt.
Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów uzgodniony z
Ministrem Infrastruktury, w imieniu Skarbu PaĔstwa, udziela gwarancji
GdaĔsk Transport Company S.A. wypáat Ğrodków Krajowego
Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego,
wynikających z umowy o budowĊ i eksploatacjĊ autostrady A1 w
zakresie Etapu II w wysokoĞci koniecznej do spáaty wszystkich
zobowiązaĔ GTC S.A. zaciągniĊtych w Europejskim Banku
Inwestycyjnym, Nordnic Investment Bank oraz AB Svensk
ExportKredit (publ) na czĊĞciowe sfinansowanie budowy
autostrady Al w zakresie Etapu II na odcinku Nowe Marzy –
Czerniewice. Maksymalna kwota Gwarancji dla Etapu II wynosi 1,284
mld euro. Gwarancja dla Etapu II wygasa 30 czerwca 2043 r. Rada
Ministrów upowaĪnia Ministra Finansów do podpisania, w imieniu
Skarbu PaĔstwa, umowy gwarancji, w zakresie Gwarancji dla Etapu
II, oraz innych dokumentów związanych z Gwarancją dla Etapu II, a
takĪe do podpisywania zmian umowy gwarancji i innych dokumentów
związanych z Gwarancją dla Etapu II.

12 maja 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Podpisana 29
czerwca 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

30 czerwca 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych.
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12 maja 2009 r.

30 czerwca 2009 r.

Uchwaáa w sprawie udzielenia
gwarancji wykonania zobowiązaĔ
wynikających z wyemitowania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
obligacji przeznaczonych na
sfinansowanie inwestycji drogowych
realizowanych z wykorzystaniem
Ğrodków Krajowego Funduszu
Drogowego
Uchwaáa w sprawie udzielenia
gwarancji wykonania zobowiązaĔ
wynikających z wyemitowania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
obligacji przeznaczonych na
sfinansowanie inwestycji drogowych
realizowanych z wykorzystaniem
Ğrodków Krajowego Funduszu
Drogowego

Rada Ministrów udzieliáa gwarancji zobowiązaĔ wynikających z 28 lipca 2009 r.
wyemitowanych obligacji o wartoĞci nominalnej 600 mln zá,
przeznaczonych na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach
programów oraz inwestycji wieloletnich, a takĪe zadaĔ wynikających
z planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego. Gwarancja
zostaáa udzielona do áącznej kwoty 750 mln zá i wygasa z dniem
31 marca 2013 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Rada Ministrów udzieliáa gwarancji zobowiązaĔ wynikających z 2 wrzeĞnia 2009 r.
wyemitowanych obligacji o wartoĞci nominalnej 7 250 mln zá,
przeznaczonych na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach
programów oraz inwestycji wieloletnich, a takĪe zadaĔ wynikających
z planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego. Gwarancja
zostaáa udzielona do áącznej kwoty 13 050 mln zá i wygasa z dniem
30 czerwca 2025 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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31 lipca 2009 r. zostaáa
podpisana Umowa
Gwarancji.

Rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych

Nowe przepisy dotyczą okreĞlenia docelowej sieci dróg szybkiego 20 paĨdziernika
ruchu w póánocno-wschodniej Polsce. Zmieniáy siĊ przebiegi dwóch 2009 r.
dróg ekspresowych S8 i S19 oraz przewidziano powstanie nowej drogi
S61 (tzw. Via Baltica).

Nie wymaga prac
parlamentarnych

24 listopada 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

z dniem ogáoszenia,
z mocą obowiązującą
od 25 marca 2009 r.

Droga ekspresowa S8 pokrywa siĊ z I Paneuropejskim Korytarzem
Transportowym, tzw. Via Baltica, ustanowionym w 1994 r. i zapisanym
w Traktacie Akcesyjnym. Strona polska zostaáa zobowiązana do
opracowania schematu tego korytarza, w tym równieĪ do
przygotowania innych wariantów jego przebiegu. Najkorzystniejszy
okazaá siĊ wariant 42, z nastĊpującą trasą: Budzisko – Suwaáki – Raczki
– Eák – Szczuczyn – Stawiski - àomĪa – Ostrów Mazowiecka –
Wyszków – Radzymin – Warszawa. BĊdzie to droga szybkiego ruchu
S61. Zmiany w ukáadzie dróg ekspresowych w województwie
podlaskim pozwolą zachowaü ruch regionalny i lokalny oraz ominąü
PuszczĊ KnyszyĔską od strony zachodniej.

Poáączenie miast - aren mistrzostw Europy 2012 siecią szybkich dróg
Rozporządzenie zmieniające
UmoĪliwienie dochowania terminów budowy autostrady i wywiązanie
rozporządzenie w sprawie ustalenia
siĊ z zobowiązaĔ związanych z organizacją poáączeĔ sieci drogowej dla
Programu rzeczowo-finansowego dla
celów turnieju UEFA EURO 2012.
inwestycji drogowych realizowanych
z wykorzystaniem Ğrodków
Krajowego Funduszu Drogowego na
rok 2009

31 marca 2009 r.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o
przygotowaniu finaáowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piáce NoĪnej
UEFA EURO 2012 oraz o zmianie
innych ustaw

Eliminacja barier prawnych spowalniających cykl inwestycyjny oraz
wprowadzenie moĪliwoĞci wyboru trybu przygotowania inwestycji
zgodnie z wolą inwestora. Poáączenie etapów lokalizacji i
wywáaszczenia w jednej decyzji. WysokoĞü odszkodowania za
wywáaszczenie nieruchomoĞci bĊdzie ustalana w drodze negocjacji lub
odrĊbnej decyzji.
Odszkodowanie za wywáaszczeniem ma byü wyĪsze od wartoĞci
ustalonej przez rzeczoznawcĊ majątkowego o 5 proc. BĊdzie to
moĪliwe, jeĞli dotychczasowy wáaĞciciel lub uĪytkownik wieczysty
przekaĪe wywáaszczaną nieruchomoĞü w ciągu 30 dni od daty
ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji lub od daty dorĊczenia
zawiadomienia o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnoĞci.
Eliminacja barier proceduralnych i prawnych hamujących szybkie inwestycje infrastrukturalne
Uproszczenie procedur i przyspieszenie prac związanych z
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
przygotowaniem
inwestycji drogowych. OkreĞlenie zasad postĊpowania
szczególnych zasadach przygotowania i
poprzedzające
rozpoczĊcie
robót budowlanych. Dwie odrĊbne decyzje
realizacji inwestycji w zakresie dróg
(o
ustaleniu
lokalizacji
drogi
oraz o pozwoleniu na budowĊ), które
publicznych oraz o zmianie niektórych
obecnie są wydawane inwestorom przed rozpoczĊciem przedsiĊwziĊcia
innych ustaw
drogowego, zastąpione zostaáy jedną decyzją - zezwoleniem na
realizacjĊ inwestycji drogowej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
Wprowadza przepisy zakáadając przyspieszenie budowy, przebudowy i
transporcie kolejowym
modernizacji linii kolejowych o znaczeniu paĔstwowym oraz okreĞla
zasady wywáaszczeĔ i wypáat odszkodowaĔ dla wáaĞcicieli
nieruchomoĞci poáoĪonych na trasie ich przebiegu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Projekt nowelizacji ustawy przyspiesza postĊpowania o zamówienia
publiczne. Skróci siĊ np. termin na Īądanie wyjaĞnieĔ od
zamówieĔ publicznych oraz ustawy o
zamawiającego, co wyeliminuje sytuacjĊ przedáuĪania postĊpowaĔ.
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych

27 kwietnia 2009
r.

28 sierpnia 2009 r.

15 paĨdziernika 2009 r.

21 maja 2008 r.

25 lipca 2008 r.

10 wrzeĞnia 2008 r.

16 wrzeĞnia 2008 r. 6 grudnia 2008 r.

17 marca 2009 r.

5 listopada 2009 r.
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22 stycznia 2009 r.

Stworzenie nowych moĪliwoĞci wykonywania zadaĔ publicznych przez 8 lipca 2008 r.
zaangaĪowanie Ğrodków prywatnych i wykorzystanie potencjaáu
prywatnych podmiotów, które moĪe wpáynąü korzystnie na poprawĊ ich
dostĊpnoĞci i jakoĞci. Wáączenie w proces wykonywania zadaĔ
publicznych partnerów prywatnych, którzy przejmą na siebie czĊĞü
kosztów realizacji przedsiĊwziĊü co spowoduje wzrost moĪliwoĞci
finansowych podmiotów publicznych.
Odblokowanie funkcjonowania systemu koncesji na roboty budowlane
oraz stworzenie nowej instytucji jaką są koncesje na usáugi. Prywatni
przedsiĊbiorcy mogą wáączyü siĊ do realizacji inwestycji: zarówno
gminnych, takich jak budowa mostów czy wiaduktów, jak i zadaĔ
związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.
Wszystkie realizowane inwestycje infrastrukturalne mają speániaü 15 lipca 2008 r.
wymagania UE, jeĞli chodzi o ochronĊ Ğrodowiska, co likwiduje ryzyko
utraty Ğrodków unijnych na drogi.

9 stycznia 2009 r.

20 lutego 2009 r.

3 paĨdziernika 2008 r.

15 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
gospodarce nieruchomoĞciami oraz o
zmianie innych ustawy

Starosta bĊdzie musiaá rozpocząü postĊpowanie o wywáaszczenie po 24 marca 2009 r.
upáywie dwumiesiĊcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw
do nieruchomoĞci.

Po I czytaniu

Ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym

paĨdziernika 19 grudnia 2008 r.
ZwiĊkszenie moĪliwoĞci dokonywania inwestycji w formule 17
partnerstwa publiczno-prywatnego; m.in. zniesienie obowiązku 2008 r.
przeprowadzania kosztownych i uciąĪliwych analiz poprzedzających
rozpoczĊcie inwestycji w ramach PPP.

Projekt ustawy o koncesji na roboty
budowlane lub usáugi

Projekty ustaw o udostĊpnianiu
informacji o Ğrodowisku i jego
ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w
ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach
oddziaáywania na Ğrodowisko oraz o
zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych innych ustaw
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27 luty 2009 r.

Sprawniejsza realizacja zaplanowanych inwestycji i kolejne cele infrastrukturalne
Uchwaáa w sprawie przyjĊcia Programu Celem Programu jest podniesienie atrakcyjnoĞci inwestycyjnej Polski i 3 stycznia 2008 r.
jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy
Operacyjnego Infrastruktura i
równoczesnej ochronie i poprawie stanu Ğrodowiska, zdrowia,
ĝrodowisko 2007-2013
zachowaniu toĪsamoĞci kulturowej i rozwijaniu spójnoĞci terytorialnej.
WielkoĞü Ğrodków unijnych zaangaĪowanych w realizacjĊ Programu to
prawie 28 mld euro z Funduszu SpójnoĞci (FS) oraz Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). BudĪet programu, áącznie z
wkáadem krajowym to 37,6 mld euro. Na transport przewidziano 19,4
mld euro.
Uchwaáa Rady Ministrów w sprawie
Program wspiera samorząd terytorialny w przebudowie, budowie lub 28
paĨdziernika
ustanowienia Programu Wieloletniego remoncie kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych. 2008 r.
pod nazwą „Narodowy Program
Chodzi o powiązanie sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
wojewódzkich i krajowych.
2011”

Nie wymaga prac
parlamentarnych

3 stycznia 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

28 paĨdziernika 2008 r.

Czyste dworce, punktualne, szybkie pociągi, kolejowy transport towarowy konkurencyjny w stosunku do innych form przewozu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
Ustanowienie podstaw prawnych dla realizacji zawartych w „Strategii 26 lutego 2008 r.
24 paĨdziernika 2008
komercjalizacji, restrukturyzacji i
dla transportu kolejowego w roku 2013, przyjĊtej przez RadĊ Ministrów
r.
prywatyzacji przedsiĊbiorstwa
w dniu 17 kwietnia 2007 r., nowych rozwiązaĔ, a takĪe usprawnienia
paĔstwowego „Polskie Koleje
realizacji zadaĔ okreĞlonych wczeĞniejszymi uregulowaniami.
PaĔstwowe" oraz ustawy o
Wprowadzenie przepisów usprawniających restrukturyzacjĊ majątkową
transporcie kolejowym (projekt I)
PKP SA, w tym procedurĊ zbywania udziaáów mniejszoĞciowych PKP
SA w spóákach spoza Grupy PKP oraz regulacjĊ stanów prawnych
nieruchomoĞci. UmoĪliwia finansowanie ze Ğrodków publicznych
budowy i przebudowy dworców kolejowych oraz umoĪliwia
jednostkom samorządu terytorialnego przejmowanie linii kolejowych o
znaczeniu lokalnym w celu prowadzenia regionalnych przewozów
pasaĪerskich.
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6 grudnia 2008 r.

Uchwaáa w sprawie udzielenia
Europejskiemu Bankowi
Inwestycyjnemu gwarancji spáaty
trzeciej czĊĞci kredytu zaciągniĊtego
przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA
na czĊĞciowe sfinansowanie projektów
inwestycyjnych w zakresie
modernizacji niektórych odcinków linii
sieci kolejowej w Polsce
Uchwaáa Rady Ministrów w sprawie
udzielenia gwarancji wykonania
zobowiązaĔ wynikających z
wyemitowania przez spóákĊ PKP SA
obligacji przeznaczonych na czĊĞciowe
zrefinansowanie zobowiązaĔ
wynikających z obligacji
wyemitowanych w ramach I emisji w
2002 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
transporcie kolejowym

Rada Ministrów udzieliáa Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu
gwarancji spáaty trzeciej czĊĞci kredytu, w wysokoĞci 100 mln euro,
zaciągniĊtego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w áącznej
wysokoĞci 300 mln euro oraz 100% odsetek od trzeciej czĊĞci kredytu i
100% innych kosztów związanych bezpoĞrednio z trzecią czĊĞcią
kredytu.
Gwarancja dotyczy trzeciej czĊĞci kredytu przeznaczonego na
czĊĞciowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie
modernizacji niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce.
Gwarancja wygasa z dniem 31 paĨdziernika 2034 r.
Rada Ministrów udzieliáa gwarancji spáaty zobowiązaĔ spóáki PKP SA
wynikających z wyemitowanych obligacji o wartoĞci 650 mln zá
przeznaczonych na czĊĞciowe refinansowanie zobowiązaĔ
wynikających z wyemitowanych w ramach I emisji w 2002 r.

16 wrzeĞnia
2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

12 sierpnia
2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Otwarcie rynku kolejowych miĊdzynarodowych przewozów 10 lutego 2009 r.
pasaĪerskich wraz z prawem do zapewniania podróĪnym moĪliwoĞci
wsiadania na kaĪdej stacji znajdującej siĊ na trasie miĊdzynarodowej i
wysiadania na innej takiej stacji wraz z moĪliwoĞcią wprowadzenia
ograniczeĔ takich przewozów, gdy zagroĪona jest równowaga
ekonomiczna krajowych usáug publicznych, stworzenie systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych maszynistów. Zapewnienie
szczególnej ochrony podróĪnym niepeánosprawnym. Nadzór Prezesa
UrzĊdu Transportu Kolejowego nad przestrzeganiem praw
pasaĪerów, a takĪe rozpatrywanie ich skarg.

25 czerwca 2009 r.
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16 wrzeĞnia 2008 r.

Prezydent skierowaá
ustawĊ do Trybunaáu
Konstytucyjnego

Rozwiązanie problemów przewozów regionalnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy
OkreĞlenie zasady przekazania spóáce PKP Przewozy Regionalne sp. z 19 lutego 2008 r.
o komercjalizacji,
o.o. (PKP PR) rekompensat z tytuáu niepokrytych strat poniesionych
restrukturyzacji i prywatyzacji
przez PKP PR w związku ze Ğwiadczeniem pasaĪerskich usáug
przedsiĊbiorstwa paĔstwowego
przewozowych w ramach wykonywania obowiązku Ğwiadczenia usáug
„Polskie Koleje PaĔstwowe"
publicznych w okresie od dnia 1 paĨdziernika 2001 r. do dnia 30
(projekt III)
kwietnia 2004 r. Ponadto ustawa okreĞla zasady przeniesienia udziaáów
PKP PR do samorządów województw. W dniu 22 grudnia 2008 r.
przekazano samorządom województw udziaáy spóáki. Spóáka PKP PR
otrzymaáa z ww. tytuáu peáną kwotĊ rekompensaty w wyskoĞci 2,16 mld
zá.
Uchwaáa w sprawie
Zagwarantowanie Ğrodków finansowych na zakup, modernizacjĊ i
2 grudnia 2008 r.
finansowania regionalnych
naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do
kolejowych przewozów
przewozów pasaĪerskich, wykonywanych na podstawie umów o
pasaĪerskich
Ğwiadczeniu usáug publicznych w latach 2009-2020.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
W latach 2009-2015 przeznaczono dodatkowe Ğrodki na zakup, 17 marca 2009 r.
autostradach páatnych oraz o
modernizacjĊ i naprawĊ pasaĪerskich pojazdów kolejowych dla
Krajowym Funduszu Drogowym
samorządów
województw, pochodzące z opáaty paliwowej
oraz o zmianie niektórych innych
przekazywanej z KFD na rzecz Funduszu Kolejowego (FK). W 2009 r.
ustaw
bĊdzie to 200 mln zá. Kwota ta zostanie podzielona w równych
czĊĞciach pomiĊdzy województwa. Do 2015 r. Fundusz Kolejowy
ma corocznie przekazywaü samorządom województw po 100 mln zá.
Pieniądze muszą byü wykorzystane do koĔca 2016 r., lub zwrócone na
rachunek FK. Od 2010 r. dodatkowe Ĩródáo dofinansowania kolejowych
przewozów samorządowych w postaci wiĊkszych udziaáów
województw we wpáywach z podatku dochodowego od osób prawnych
(CIT) z 14 do 14,75 proc. Z tego tytuáu województwa bĊdą zyskiwaü
rocznie po ok. 0,3 mld zá.
Porozumienie zawarte 9 grudnia 2008 r. Do 2015 r. samorządy otrzymają na inwestycje taborowe ok. 3,6 mld zá,
pomiĊdzy Ministrem Infrastruktury a
a do 2020 r. kolejne ok. 4 mld zá. DziĊki temu do 2020 r. ok. 40% parku
Marszaákami Województw
taboru stanowiü bĊdą pojazdy nowej generacji, nowe i zmodernizowane.

25 kwietnia 2008 r.

21 czerwca 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

2 grudnia 2008 r.

25 czerwca 2009 r.

3 sierpnia 2009 r.
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ZakoĔczenie w trybie pilnym prac nad studium kolei duĪych prĊdkoĞci i wejĞcie w fazĊ realizacji jeszcze w tej kadencji
19 grudnia 2008 r.
Uchwaáa w sprawie przyjĊcia
Program jest dokumentem strategicznym, którego celem jest
strategii ponadregionalnej „Programu
zaprogramowanie przedsiĊwziĊcia inwestycyjnego polegającego na
budowy i uruchomienia przewozów
budowie nowej linii kolejowej duĪych prĊdkoĞci. Obecnie trwa
kolejami duĪych prĊdkoĞci w Polsce"
procedura wyáonienia wykonawcy studium wykonalnoĞci linii duĪych
prĊdkoĞci w Polsce.
Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady
Powoáanie Zespoáu ds. Kolei DuĪych PrĊdkoĞci. Zespóá ma opracowaü
Ministrów w sprawie
projekt programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami duĪych
MiĊdzyresortowego Zespoáu do Spraw prĊdkoĞci.
Kolei DuĪych PrĊdkoĞci
Jak najszybsze stworzenie dobrej komunikacji drogowej i kolejowej áączących polskie porty z resztą kraju
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
W grudniu 2007 uruchomienie pierwszego odcinka autostrady A1
programu wieloletniego pod nazwą
Rusocin -SwaroĪyn. W paĨdzierniku 2008 roku oddanie do uĪytku
„Program Budowy Dróg Krajowych
kolejnego odcinka póánocnej autostrady: SwaroĪyn - Nowe Marzy. JuĪ
na lata 2008-2012”
jest otwarty 90 km odcinek autostrady z GdaĔska do Nowych Marz. W
sierpniu 2008 roku rozpoczĊáa siĊ budowa kolejnego odcinak
autostrady: Nowe Marzy - ToruĔ, odcinek ten gotowy bĊdzie w 2011
roku. Trwają prace na poszczególnych odcinkach póánocnych dróg:
S3,S7, S6.
Remont dróg kolejowych: E-65 Gdynia-Warszawa-KatowiceZebrzydowce, CE 65 Tczew-Bydgoszcz-Inowrocáaw-ZduĔska WolaTarnowskie Góry-Pszczna linia towarowa, E-59 ĝwinoujĞcie-Chaáupki,
CE-59 Szczecin - MiĊdzylesie

Nie wymaga prac
parlamentarnych.

Jest realizowana.

20 lutego 2008
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych.

20 lutego 2008 r.

25 wrzeĞnia 2007
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych.

25 wrzeĞnia 2007 r.
Realizacja Programu
od 1 stycznia 2008 r. do
31 grudnia 2012 r.
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INTERNET
DZIAàANIA

OPIS

Powszechny dostĊp do Internetu szerokopasmowego
Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju
Podstawowym celem projektu ustawy jest zapewnienie rozwoju dostĊpu do
usáug i sieci telekomunikacyjnych
telekomunikacji, przy czym szczególne dziaáania nakierowane są na dostĊp
szerokopasmowy oraz likwidacjĊ wykluczenia cyfrowego geograficznego i
socjalnego. Pod wzglĊdem rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i
dostĊpu do niej Polska wypada bardzo niekorzystnie w porównaniu z innymi
PaĔstwami Czáonkowskimi UE i sytuacja od kilku lat nie ulega istotnej
poprawie, a usáugi telekomunikacyjne, w szczególnoĞci usáugi
szerokopasmowe, staáy siĊ kluczową platformą komunikacji i dostĊpu do
informacji, zasobów wiedzy i usáug na caáym Ğwiecie.
Powoáanie
Zespoáu ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”. Program ma
Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady
upowszechniaü
usáugi szerokopasmowego Internetu.
Ministrów w sprawie MiĊdzyresortowego
Zespoáu do spraw Realizacji Programu
„Polska Cyfrowa”
Strategia jest dokumentem rządowym adresowanym do szerokiego krĊgu
Strategia rozwoju spoáeczeĔstwa
odbiorców,
prezentującym uwarunkowania, a nastĊpnie wizjĊ, gáówne
informacyjnego w Polsce do roku 2013
kierunki strategiczne i cele sáuĪące rozwojowi spoáeczeĔstwa
informacyjnego oraz ramy organizacyjne, finansowe i ramy pomiaru
wdraĪania Strategii.

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

3 listopada 2009
r.

Nie wymaga prac 23 grudnia 2008 r.
parlamentarnych

23 grudnia 2008
r.

Nie wymaga prac 23 grudnia 2008 r.
parlamentarnych
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Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w
sprawie powoáania Zespoáu do spraw
Opracowania Programu „Komputer dla
ucznia".

Dokonanie m.in. analizy dostĊpu szkóá (ze szczególnym uwzglĊdnieniem 27 maja 2008 r.
gimnazjów) do szerokopasmowego Internetu i wyznaczenie kierunków
dziaáaĔ dotyczących wsparcia obszarów wykluczonych cyfrowo. Zespóá
zakoĔczyá pracĊ w dniu 5 marca 2009 r.

Nie wymaga prac 27 maja 2008 r.
parlamentarnych

W 2008 r. w ramach Ğrodków MEN przeszkolono ponad 34 tys. nauczycieli
gimnazjów z caáego kraju w zakresie prowadzenia zajĊü z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Szkolenie dotyczyáo teĪ
masowego wykorzystania zasobów edukacyjnych dostĊpnych w Internecie i
na portalach edukacyjnych, np. Scholaris. Koszt realizacji zadania: 16 mln
zá. W 2009 r. szkolenia nauczycieli gimnazjów prowadzone są w formie elearningowej.
MEN realizuje obecnie szkolenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w
zakresie wykorzystania komputera i nowoczesnych technologii w pracy z
uczniem. Realizowany jest równieĪ pilotaĪ szkoleĔ stacjonarnych i elearningowych nauczycieli przedszkoli, a takĪe szkolenia polonijnych
nauczycieli szkóá ponadgimnazjalnych związane z obsáugą elektronicznej
platformy „Polonijna e-Szkoáa”.
Stworzenie mechanizmów, dziĊki którym wszĊdzie w Polsce, takĪe w maáych miejscowoĞciach i na polskiej wsi ludzi bĊdą mogli korzystaü w globalnej sieci
Program „Polska Cyfrowa”
Nie wymaga prac
Przyspieszono dziaáania zakáadające zwiĊkszenie inwestycji w infrastrukturĊ Trwają prace
teleinformatyczną, finansowanych ze Ğrodków UE oraz w ramach PPP Zespoáu. Raport parlamentarnych
(áączny budĪet tego typu inwestycji wyniesie ok. 4 mld euro do 2013 r.). z prac zespoáu
Koordynacją tych prac zajmuje siĊ powoáany 23 grudnia 2008 r. Zespóá ds. przekazany do
realizacji programu „Polska Cyfrowa” kierowany przez podsekretarza stanu min. M.
w Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji Witolda DroĪdĪa.
Boniego.
Program „Strategia rozwoju
1 lipca 2009 r. Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przyjĊáa 23 grudnia 2008 Nie wymaga prac
23 grudnia 2008 r.
spoáeczeĔstwa informacyjnego w Polsce „Kierunki dziaáaĔ dotyczących nauczania dzieci i máodzieĪy oraz r.
parlamentarnych
do roku 2013”.
funkcjonowania szkoáy w spoáeczeĔstwie informacyjnym. Nowe
technologie w edukacji”. Dokument zawiera kierunki zmian w zakresie
wdraĪania technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji do roku
2020. Wpisuje siĊ w zaáoĪenia Strategii rozwoju spoáeczeĔstwa
informacyjnego w Polsce do roku 2013”.

57

Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoáy i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania,
dziaáalnoĞci wychowawczej i opiekuĔczej
oraz rodzajów tej dokumentacji
Rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w
sprawie dopuszczania do uĪytku w szkole
programów wychowania przedszkolnego
i
programów
nauczania
oraz
dopuszczania do uĪytku szkolnego
podrĊczników
Uchwaáa w sprawie zatwierdzenia
projektu zmian Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

UmoĪliwienie szkoáom prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu
nauczania, zamiast dziennika w formie tradycyjnej. Zapewni to rodzicom
systematyczne monitorowanie postĊpów w nauce swoich dzieci.

Nie wymaga prac 5 sierpnia 2009 r.
parlamentarnych

PodrĊczniki dopuszczane do uĪytku szkolnego oprócz tradycyjnej formy
(papierowej) mogą mieü formĊ elektroniczną i mogą byü zamieszczone na
informatycznym noĞniku danych lub w sieci Internet.

Nie wymaga prac 8 czerwca 2009 r.
parlamentarnych

Potrzeba znowelizowania PROW na lata 2007-2013 wynika ze zwiĊkszenia
jego budĪetu o ok. 170 mln euro. Te dodatkowe pieniądze przyznane Polsce
zostaną przeznaczone m.in. na budowĊ infrastruktury szerokopasmowego
Internetu na obszarach wiejskich. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi,
konieczne bĊdzie takĪe zapewnienie wspóáfinansowania tych zadaĔ z
krajowych Ğrodków publicznych w kwocie ok. 18 765 555 euro.

14 listopada
2009 r.

W najbliĪszej perspektywie moĪliwoĞü zaáatwiania wiĊkszoĞci spraw urzĊdowych przez Internet
Projekt nowelizacji zakáada moĪliwoĞü obiegu dokumentów w formie 22 stycznia 2008 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
elektronicznej.
W tym przypadku obowiązywaü bĊdzie podpis
zastawie rejestrowym i rejestrze
elektroniczny,
poĞwiadczony
certyfikatem.
zastawów
UrzĊdy bĊdą mogáy zaáatwiaü sprawy interesantów nie tylko w formie 26 maja 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
papierowej, ale takĪe w postaci dokumentu elektronicznego,
informatyzacji dziaáalnoĞci podmiotów
realizujących zadania publiczne, ustawy dorĊczanego za poĞrednictwem internetu. Urząd bĊdzie miaá obowiązek
Kodeks postĊpowania administracyjnego, komunikacji w takiej formie, jeĪeli ktoĞ zwróci siĊ z takim wnioskiem
lub wyrazi na to zgodĊ. Przy rozpatrywaniu spraw za pomocą internetu
ustawy Ordynacja podatkowa oraz
nie
trzeba bĊdzie opatrywaü podaĔ „bezpiecznym podpisem
niektórych innych ustaw
elektronicznym”.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

14 listopada 2009 r.

5 wrzeĞnia 2008 r.

11 stycznia 2009 r.

Trwają
Sejmie

prace
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w

Rozporządzenie w sprawie wzorów i
sposobu prowadzenia w formie
elektronicznej centralnych rejestrów osób
posiadających uprawnienia budowlane,
rzeczoznawców budowlanych oraz
ukaranych z tytuáu odpowiedzialnoĞci
zawodowej w budownictwie

Rozliczanie podatków przez Internet
Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja
podatkowa oraz ustawy o opáacie
skarbowej

Zapewnienie wszystkim zainteresowanym szerokiego dostĊpu do 27 stycznia 2009 r.
informacji zawartych w centralnych rejestrach, które są szczególnie
istotne dla inwestorów. Obowiązek wpisu do centralnych rejestrów
osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców
budowlanych oraz osób ukaranych z tytuáu odpowiedzialnoĞci
zawodowej w budownictwie dotyczy wszystkich, którzy uzyskali
uprawnienia budowlane, tytuá rzeczoznawcy budowlanego lub zostali
ukarani z tytuáu odpowiedzialnoĞci zawodowej w budownictwie.
Wprowadzenie elektronicznej formy centralnych rejestrów związane
jest z wdraĪaniem projektu e-Nadzór, który jest realizowany z udziaáem
Ğrodków Unii Europejskiej.

Nie wymaga prac 13 lutego 2009 r.
parlamentarnych.

Deklaracje podatkowe moĪna skáadaü przez Internet bez zawiadamiania 10 lutego 2009 r. 5 marca 2009 r.
naczelnika urzĊdu skarbowego. Uproszczono podpis elektroniczny, którym
są opatrywane zeznania PIT-37.
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8 kwietnia 2009 r.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
DZIAàANIA

OPIS

Odbiurokratyzowanie budownictwa mieszkaniowego
Zniesienie pozwoleĔ na budowĊ np. domu – zastąpienie go uproszczoną
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
procedurą
wpisu do rejestru robót budowlanych
budowlane
MoĪliwoĞü legalizacji samowoli budowlanej, w przypadku braku planu
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
miejscowego, po przedstawieniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
budowlane
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leĞnych
Finansowanie mieszkalnictwa
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy
paĔstwa w spáacie niektórych
kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych
oraz refundacji bankom
wypáaconych premii gwarancyjnych

Ustawa o wspieraniu
termomodernizacji i remontów
Ustawa o zmianie ustawy o
finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkaĔ
chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych oraz ustawy
o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

Projekt koalicji
PO-PSL

23 kwietnia 2009 r.

Skierowana do TK
przez prezydenta

2 wrzeĞnia 2008
r.

8 paĨdziernika 2008 6 grudnia 2008 r.
r.

MoĪliwoĞü odrolnienia gruntów klas IV-VI poza granicami miast oraz Projekt koalicji
odrolnienie gruntów w miastach dla celów inwestycyjnych
PO-PSL

19 grudnia 2008 r.

1 stycznia 2009 r.

Rozwiązanie niektórych problemów dotyczących premii gwarancyjnych
oraz pomocy paĔstwa w spáacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
Zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia katalogu czynnoĞci uprawniających do
uzyskania premii, zrównania praw do uzyskania premii gwarancyjnej i jej
wypáaty wáaĞcicielom ksiąĪeczek mieszkaniowych uzyskującym odrĊbną
wáasnoĞü lokalu w drodze przeksztaácenia praw lub nabywającym na
wáasnoĞü lokal lub dom uprzednio uĪytkowany na podstawie innego tytuáu
prawnego niĪ wáasnoĞü. Zmiany dotyczą równieĪ pomocy paĔstwa w spáacie
dáugoterminowych (najczĊĞciej 40 i 60-letnich) kredytów mieszkaniowych
Ustawa okreĞla zintegrowany program remontów i termomodernizacji
budynków mieszkalnych

23 stycznia 2009 r.

1 kwietnia 2009 r.

Ustawa wprowadza rozwiązania eliminujące bariery efektywnej realizacji
programu wsparcia gmin w zakresie tworzenia zasobu budownictwa
socjalnego

12 listopada
2008 r.

19 lutego 2008 r. 24 listopada 2008 r.
3 lipca 2008 r.
(autopoprawka)
30 paĨdziernika 16 lutego 2009 r.
2008 r.
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19 marca 2009 r.

1 kwietnia 2009 r.

Przepisy wdraĪające dyrektywy w zakresie budownictwa
Ustawa o zmianie ustawy o
WdroĪenie dyrektywy europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji 17 czerwca 2008
samorządach zawodowych
zawodowych, na mocy której architekci, urbaniĞci oraz inĪynierowie r.
architektów, inĪynierów
budownictwa z krajów UE bĊdą mogli prowadziü w Polsce dziaáalnoĞü
budownictwa oraz urbanistów oraz
zawodową na takich samych zasadach, co obywatele polscy
ustawy - Prawo budowlane
Projekt ustawy o zmianie ustawy Zmiana ustawy ma na celu wdroĪenie do krajowego porządku prawnego
17 marca 2009 r.
Prawo budowlane oraz ustawy
postanowieĔ dyrektywy europejskiej w sprawie charakterystyki
o gospodarce nieruchomoĞciami (w
energetycznej budynków
zakresie dyrektywy energetycznej)

Sprawy dotyczące mieszkalnictwa
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
spóádzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt ma na celu dostosowanie przepisów regulujących wykup odrĊbnej
wáasnoĞci lokali lub przeksztaácanie spóádzielczych lokatorskich praw do
lokali w spóádzielcze wáasnoĞciowe do wyroku Trybunaáu Konstytucyjnego
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Celem projektu jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego
instytucji tzw. najmu okazjonalnego lokalu.

18 sierpnia 2009
r.

7 listopada 2008 r.

Prace w Sejmie w
Podkomisji Staáej
ds. budownictwa
oraz gospodarki
przestrzennej i
mieszkaniowej

Po I czytaniu w
komisjach
sejmowych

4 sierpnia 2009 r. 9 listopada 2009 r.
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13 grudnia 2008 r.

WYKORZYSTANIE ĝRODKÓW Z UE
DZIAàANIA

OPIS

Opracowanie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
Krajowa strategia rozwoju regionalnego Dokument okreĞli cele i strategiĊ dziaáania podmiotów publicznych w
odniesieniu do przestrzeni polskiej dla osiągniĊcia strategicznych celów
rozwoju kraju. Zakáada on modyfikacjĊ sposobu planowania i prowadzenia
polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi róĪnych polityk publicznych
mających najwiĊkszy wpáyw na osiąganie celów okreĞlonych w stosunku do
terytoriów. Propozycje zmian obejmą zarządzanie politykami
ukierunkowanymi terytorialnie oraz zagadnienia wspóápracy, koordynacji,
efektywnoĞci, monitorowania i ewaluacji. Strategia zakáada dalsze
wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju - zawiera
propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz
modyfikacji sposobu udziaáu w nim innych podmiotów publicznych. MRR
przedstawi ostateczną wersjĊ Strategii w grudniu 2009 r.
Wykorzystanie pozostaáych Ğrodków europejskich na lata 2004-2006
Budujemy PolskĊ. Bilans wykorzystania Do 30 wrzeĞnia 2009 r. w ramach dziaáaĔ programu operacyjnego SPOWKP
zawarto umowy o dofinansowanie, na kwotĊ wkáadu UE ponad 3,6 mld zá,
funduszy UE.
co stanowi ok. 101 proc. alokacji na lata 2004-2006. W ramach
realizowanych projektów beneficjenci ponieĞli wydatki kwalifikujące siĊ do
refundacji w wysokoĞci odpowiadającej 101 proc. alokacji.
Kwota refundacji wyniosáa okoáo 11,5 mld zá, co stanowi 100,56 proc.
Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004- caákowitej realizacji zobowiązaĔ ZPORR w latach 2004 - 2006. W ramach
ZPORR zrealizowano bądĨ realizowanych jest 13 739 tysiĊcy projektów.
2006
Gáówne obszary wsparcia to: budowa i modernizacja dróg, mostów,
oczyszczalni Ğcieków, wodociągów, kanalizacji, obiektów edukacyjnych
i sáuĪby zdrowia. Program wspiera równieĪ instytucje kulturalne oraz
inwestycje w kapitaá ludzki (szkolenia, stypendia).

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

Przekazanie do
rozpatrzenia
przez RM
planowane na
grudzieĔ 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

30 wrzeĞnia
2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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W najbliĪszych miesiącach zakoĔczenie negocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (pw. PO
Infrastruktura i ĝrodowisko)
Uchwaáa w sprawie przyjĊcia Programu Program Operacyjny Infrastruktura i ĝrodowisko (PO Iĝ) jest najwiĊkszym 3 stycznia 2008 Nie wymaga prac 3 stycznia 2008 r.
w historii Unii Europejskiej programem operacyjnym. WielkoĞü Ğrodków r.
Operacyjnego Infrastruktura i
parlamentarnych
unijnych zaangaĪowanych w jego realizacjĊ to prawie 28 miliardów euro.
ĝrodowisko 2007-2013
ĝrodki te pochodzą z Funduszu SpójnoĞci (FS) oraz Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). BudĪet caáego programu, áącznie
z
wkáadem
krajowym,
wynosi
37,6
mld
euro.
Program, zaakceptowany przez KomisjĊ Europejską 7 grudnia 2007 r.
Przygotowanie brakujących elementów ram prawnych wdraĪania funduszy unijnych, np. rozporządzenia w zakresie pomocy publicznej
Projekt nowelizacji wprowadza rozwiązania dotyczące przede wszystkim 15 stycznia 2008 30 maja 2008 r.
17 lipca 2008 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
nowych
zadaĔ
Agencji.
Są
one
związane
z
przygotowaniem
i
wdraĪaniem
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
r.
programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowania w latach
PrzedsiĊbiorczoĞci
2007-2013.
Ustawa o europejskim ugrupowaniu Ustawa wprowadza moĪliwoĞü tworzenia zarejestrowanych w Polsce 1 lipca 2008 r.
wspóápracy terytorialnej.
europejskich ugrupowaĔ wspóápracy terytorialnej oraz udziaáu polskich
instytucji w europejskich ugrupowaniach wspóápracy terytorialnej
zarejestrowanych na terytorium innych paĔstw czáonkowskich UE.
Europejskie ugrupowania wspóápracy terytorialnej mają na celu uáatwienie i
wzmocnienie
dziaáaĔ
w
zakresie
wspóápracy
transgranicznej,
transnarodowej i miĊdzyregionalnej w UE.
Rozszerzenie katalogu przypadków, w których moĪliwe bĊdzie udzielenie 21 lipca 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy
postĊpowaniu w sprawach dotyczących pomocy. Zgodnie z przepisami, pomoc publiczna zostanie udzielona nie
tylko wtedy, gdy akt normatywny jest programem pomocowym
pomocy publicznej
zatwierdzonym przez KomisjĊ Europejską, ale równieĪ wówczas, gdy
przewiduje on udzielenie pomocy, która nie wymaga notyfikacji.
KaĪdy beneficjent pomocy publicznej bĊdzie posiadaá numer referencyjny
programu, nadawany przez KomisjĊ Europejską. Podmioty ubiegające siĊ o
pomoc de minimis (lub pomoc de minimis w rolnictwie i ryboáówstwie)
bĊdą informowaáy podmiot udzielający pomocy o speánieniu wymagaĔ
wynikających z prawa Unii Europejskiej. Chodzi tu np. o informacje, o
trudnej sytuacji finansowej, która jest podstawą do udzielenia takiej
pomocy. Zakres tych informacji zostanie okreĞlony w rozporządzeniu Rady
Ministrów.

7 listopada 2008 r.

Po I czytaniu w
komisjach
sejmowych
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9 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
zamówieĔ publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Dla przyspieszenia wydatkowania Ğrodków unijnych, rezygnuje siĊ z 11 sierpnia 2008
moĪliwoĞci zobowiązywania podmiotów prywatnych do stosowania r.
procedur ustawy Prawo zamówieĔ publicznych przy ich wydatkowaniu.
Dotychczasowy mechanizm zastąpi bardziej elastyczny system
wydatkowania przekazywanych Ğrodków. Beneficjenci bĊdą zobowiązywani
do postĊpowania przy wydatkowaniu przekazanych Ğrodków zgodnie z
zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzystoĞci.

Do 2013 roku efektywne dla rozwoju kraju wykorzystanie 67 mld euro
Uchwaáa w sprawie przyjĊcia Programu W ramach programu do wydania jest 28 miliardów euro. ĝrodki te pochodzą 3 stycznia 2008
z Funduszu SpójnoĞci (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju r.
Operacyjnego Infrastruktura i
Regionalnego (EFRR). BudĪet caáego programu, áącznie z wkáadem
ĝrodowisko 2007-2013
Przygotowywana
krajowym, wynosi 37,6 mld euro.
jest obecnie
nowelizacja
programu.
Usprawnieniu
wykorzystania
Ğrodków
unijnych
powinno
sáuĪyü
m.in.
Wnioski i rekomendacje dotyczące
1 kwietnia 2008
systemu instytucjonalnego Narodowych prowadzenie przez MRR okresowych ocen instytucji odpowiedzialnych za r.
Strategicznych Ram Odniesienia na lata wydawanie funduszy, wzmocnienie kadr oraz bardzo dobre przygotowanie
najwaĪniejszych projektów. UsuniĊto wszystkie bariery, w tym przede
2007-2013
wszystkim prawne i proceduralne, które hamowaáy sprawne wdraĪanie
programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-13,
a
w szczególnoĞci: uchwalono zmiany ustaw w zakresie ochrony Ğrodowiska,
zamówieĔ publicznych oraz funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci,
a takĪe stworzono systemy zarządzania i kontroli poszczególnych
programów, które umoĪliwiáy skáadanie wniosków o páatnoĞci okresowe do
KE. W konsekwencji powstaáy warunki do sprawnego wydatkowania i
odzyskiwania Ğrodków pochodzących z UE. W efekcie Polska znajduje siĊ
w czoáówce PaĔstw Czáonkowskich UE, które najefektywniej wykorzystują
Ğrodki w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

10 wrzeĞnia 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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27 grudnia 2008 r.

Powoáanie przez Ministra Rozwoju
Regionalnego Zespoáu ds. UproszczeĔ
Systemu Wykorzystania ĝrodków
Funduszy Unii Europejskiej
Ustawa o udostĊpnianiu informacji o
Ğrodowisku i jego ochronie, udziale
spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska
oraz o ocenach oddziaáywania na
Ğrodowisko
Rozporządzenie w sprawie wydatków
związanych z realizacją programów
operacyjnych
Zmiany w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie
wydatków związanych z realizacją
programów operacyjnych

Do zadaĔ Zespoáu naleĪy przygotowywanie propozycji uproszczeĔ systemu
wykorzystania Ğrodków funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013. 1 czerwca 2009 r. przyjĊty zostaá raport
podsumowujący prace Zespoáu w okresie listopad 2008 r. – kwiecieĔ 2009 r.
Raport ten zostaá takĪe opublikowany na stronie internetowej MRR.
Powoáanie nowych organów usprawniających przebieg procedury ocen 15 lipca 2008 r.
oddziaáywania na Ğrodowisko. Wzrost roli Generalnej Dyrekcji Ochrony
ĝrodowiska Usprawnienie wdraĪania sieci Natura 2000.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

3 paĨdziernika 2008 15 listopada 2008 r.
r.

PrzedsiĊbiorcy korzystający z funduszy unijnych bĊdą mogli otrzymywaü 10 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 12 lutego 2009 r.
zaliczki. Dotychczas zaliczki mogli otrzymaü wyáącznie przedsiĊbiorcy
parlamentarnych
realizujący wybrane projekty, m.in. finansowane z Europejskiego Funduszu
Spoáecznego.

Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiĊbiorców dokonano znaczącej
liberalizacji stosownych przepisów, polegającej na:
-zmianie charakteru progu (z kwoty dofinansowania na kwotĊ zaliczki),
poniĪej którego moĪliwe jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla
in blanco wraz z deklaracją wekslową,
-na podwyĪszeniu wysokoĞci wspomnianego progu (z 4 mln zá na 10 mln
zá).
Uáatwienie przekazania samorządom terytorialnym, w formie darowizny, 11 grudnia 2007
Projekt ustawy zmieniającej ustawĊ o
lotnisk
wojskowych, na których bĊdą mogáy powstawaü lotniska cywilne.
gospodarowaniu niektórymi skáadnikami
r.
mienia Skarbu PaĔstwa oraz o Agencji
Mienia Wojskowego
Lepsze wykorzystanie unijnych pieniĊdzy oraz uáatwienia w ubieganiu siĊ o 19 sierpnia 2008
Projekt ustawy o zmianie niektórych
przyznanie
dotacji. UmoĪliwienie m.in. odwoáania siĊ do sądu w sytuacji r.
ustaw w związku z wdraĪaniem
odmowy
przydzielenia
wspóáfinansowania.
funduszy strukturalnych i Funduszu
SpójnoĞci

Nie wymaga prac 14 lipca 2009 r.
parlamentarnych

10 lipca 2008 r.

22 sierpnia 2008 r.

7 listopada 2008 r.

20 grudnia 2008 r.
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Nowy system weryfikacji wniosków o
páatnoĞü, jakie beneficjenci skáadają w
ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka

Weryfikacja wniosku o páatnoĞü skróci siĊ z okoáo 2 miesiĊcy do 2 tygodni
(od dnia záoĪenia przez beneficjenta do wypáaty refundacji lub rozliczenia
zaliczki). Spowoduje to znaczne przyspieszenie realizacji projektów i
absorpcji Ğrodków EU.

Nie wymaga
prac RM

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nowe konkursy na dofinansowanie
projektów finansowanych ze Ğrodków
UE.

MNiSW oraz instytucje podlegáe podpiszą umowy z beneficjentami na
wartoĞü ok. 3,3 mld zá, w tym na tzw. duĪe projekty, które wymagają
notyfikacji w Komisji Europejskiej. Na koniec 2009 r. ich wartoĞü wyniesie
ok. 6,5 mld zá.

Nie wymaga
prac RM

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Usprawnienie pracy instytucji rządowych odpowiedzialnych za wspóápracĊ z Komisją Europejską w dziedzinie zwalczania nieprawidáowoĞci w wykorzystywaniu Ğrodków
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów Poszerzenie katalogu kompetencji Peánomocnika do Spraw Zwalczania
Nie wymaga prac
zmieniającego rozporządzenie Rady NieprawidáowoĞci Finansowych na SzkodĊ Rzeczypospolitej Polskiej lub
parlamentarnych
Ministrów w sprawie Peánomocnika do Unii Europejskiej
Spraw Zwalczania NieprawidáowoĞci
Finansowych
na
SzkodĊ
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej
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ROLNICY
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

Poprawa organizacji pracy urzĊdów obsáugujących rolników (ARiMR), ), uáatwienie i usprawnianie procesu skáadania i obsáugi wniosków o Ğrodki unijne
ARiMR usprawniáa proces przyjmowania wniosków ws. Ğrodków unijnych.
Rozporządzenia MRiRW zmieniające
Nie wymaga prac 18 wrzeĞnia 2008 r. i
W
ramach
dziaáania
„Modernizacja
gospodarstw
rolnych”
przeprowadzono
18 marca 2009 r.
rozporządzenie w sprawie szczegóáowych
parlamentarnych
warunków i trybu przyznawania pomocy dwukrotny nabór wniosków. Rolnicy záoĪyli ponad 43 tys. wniosków na
kwotĊ ponad 6 mld zá.
finansowej w ramach dziaáania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”,
objĊtych PROW 2007-2013
PrzyĞpieszono wypáatĊ páatnoĞci bezpoĞrednich i ONW za 2008 r. Rolnicy
PáatnoĞci bezpoĞrednie za 2008 r.
otrzymali prawie 10 mld zá, w tym w grudniu 2008 r. ponad 4 mld zá, tj.
ponad dwukrotnie wiĊcej niĪ w grudniu 2007.
Inwestycje w gospodarstwach rolnych
WydáuĪono termin na speánienie warunku uzyskania wymaganej 6 stycznia 2009 Nie wymaga prac
Uchwaáa w sprawie zmian do Programu
powierzchni gospodarstw máodych rolników
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
r.
parlamentarnych
2007-2013
Uchwaáa w sprawie zmian do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013

PodwyĪszono kwotĊ premii dla máodych rolników i dalsza liberalizacja 14 lipca 2009 r.
warunków odnoĞnie powierzchni przejmowanego gospodarstwa

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Wspieranie dąĪeĔ rolników do modernizacji gospodarstw, poprawy techniki i technologii produkcji rolniczej
Rozporządzenia RM w sprawie realizacji ObniĪono do 2 % minimalną stopĊ oprocentowania dla kredytów 8 maja 2009 r.,
Nie wymaga prac 21 czerwca 2009 r.
inwestycyjnych w rolnictwie.
niektórych zadaĔ ARiMR
17 czerwca 2009 parlamentarnych
r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
nasiennictwie

Przepisy dotyczą rejestracji i wprowadzania do obrotu materiaáu siewnego 11 sierpnia 2009
populacji roĞlin miejscowych i przystosowanych w sposób naturalny do r.
warunków lokalnych i regionalnych. Zaproponowane rozwiązania wdraĪają
dyrektywĊ Komisji, która dotyczy zrównowaĪonego wykorzystania
krajowych zasobów genetycznych.

9 paĨdziernika 2009 Trwają
Senacie
r.
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Uchwaáa w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Ulepszanie
roĞlin dla zrównowaĪonych
AgroEkoSystemów, wysokiej jakoĞci
ĪywnoĞci i produkcji roĞlinnej na cele
nieĪywnoĞciowe”

Uzyskiwanie nowych, bardziej wydajnych i jakoĞciowo lepszych odmian 27 maja 2008 r.
roĞlin uprawnych przeznaczonych m.in. do produkcji ĪywnoĞci i pasz.
Zachowanie róĪnorodnoĞci biologicznej roĞlin uprawnych. Ocena skutków
ewentualnej uprawy roĞlin genetycznie modyfikowanych dla produkcji
rolniczej i Ğrodowiska. Program bĊdzie realizowany w latach 2008-2013,
koszt - 63 727 tys. zá.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Wsparcie paĔstwa dla rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich z myĞlą o postĊpie cywilizacyjnym i poprawie warunków socjalno-bytowych mieszkaĔców wsi –
wykorzystanie wszystkich dostĊpnych Ğrodków z programów UE i odpowiednich Ğrodków z budĪetu krajowego
Nie wymaga prac
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
W ramach dziaáania „Podstawowe usáugi dla gospodarki i ludnoĞci
parlamentarnych
2007-2013
wiejskiej” gminy záoĪyáy ponad 800 wniosków na kwotĊ 1,8 mld zá.
Stanowi to ponad 90 % dostĊpnej alokacji na lata 2007-2013. W ramach
dziaáania „Odnowa i rozwój wsi” do ARiMR wpáynĊáo 2 870 wniosków na
kwotĊ ponad 1 mld zá, tj. 76 proc. dostĊpnej alokacji na lata 2007-2013.
1 kwietnia 2009 r.
Ustawa o funduszu soáeckim
Stworzenie funduszy soáeckich – Ğrednio 10 tys. zá dla jednego soáectwa w
21 paĨdziernika 20 lutego 2009 r.
gminie na dziaáania na rzecz poprawy warunków Īycia ludnoĞci.
2008 r.
O
pomoc
mogą
ubiegaü
siĊ
rolnicy,
producenci
rolni
lub
rodziny,
w
których
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
11 sierpnia 2009 Nie wymaga prac
gospodarstwach
rolnych
lub
dziaáach
specjalnych
produkcji
rolnej
parlamentarnych
programu pomocy dla rodzin rolniczych,
r.
oszacowane
przez
komisjĊ
szkody
spowodowane
przez
powódĨ
wyniosą
w których gospodarstwach rolnych i
Ğrednio powyĪej 30 proc. Szacuje siĊ, Īe pomoc otrzyma ok. 10 tys.
dziaáach specjalnych produkcji rolnej
gospodarstw
rolnych. Dziaáania przewidziane w programie dotyczą m.in:
powstaáy szkody spowodowane przez
udzielania pomocy przez ARiMR w formie dopáat do oprocentowania
powódĨ w 2009 r.
kredytów bankowych oraz porĊczeĔ i gwarancji spáaty kredytów
udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dziaáach
specjalnych produkcji rolnej.
Nie wymaga prac
Uchwaáa zmieniająca uchwaáĊ w sprawie W latach 2010-2011 podziaá Ğrodków na inwestycje drogowe o charakterze 15 wrzeĞnia
15 wrzeĞnia 2009 r.
parlamentarnych
ustanowienia programu wieloletniego pod lokalnym na poszczególne województwa bĊdzie dokonywany z 2009 r.
nazwą „Narodowy program przebudowy uwzglĊdnieniem: powierzchni, liczby ludnoĞci oraz áącznej dáugoĞci dróg
dróg lokalnych 2008-2011”
gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni znajdujących siĊ na tym
terenie. Uchwaáa przewiduje, Īe poáowa ogólnej dotacji bĊdzie podlegaü
równemu podziaáowi miĊdzy województwa, natomiast pozostaáa kwota
zostanie podzielona proporcjonalnie do Ğredniej arytmetycznej
wyznaczonych parametrów (ludnoĞciowego, obszarowego i drogowego).
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Uchwaáa w sprawie zatwierdzenia
projektu zmian Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Potrzeba znowelizowania PROW na lata 2007-2013 wynika ze zwiĊkszenia 14 lipca 2009 r.
jego budĪetu o ok. 170 mln euro. ĝrodki te pochodzą z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego budĪet
zwiĊkszono o 1,020 mld euro. Te dodatkowe pieniądze przyznane Polsce
zostaną przeznaczone na: restrukturyzacjĊ gospodarstw mleczarskich,
zwiĊkszenie retencjonowania wody, zachowanie bioróĪnorodnoĞci,
wytwarzanie lub dystrybucjĊ energii ze Ĩródeá odnawialnych, a takĪe
budowĊ infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich.
Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, konieczne bĊdzie takĪe zapewnienie
wspóáfinansowania tych zadaĔ z krajowych Ğrodków publicznych w kwocie
ok. 18 765 555 euro.

Aktywna polityka wobec KE w kwestii utrzymania uproszczonego systemu dopáat rolniczych
Obecny system páatnoĞci bezpoĞrednich bĊdzie kontynuowany do 2013 r.
Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej
Uzyskanie dodatkowych 90 mln euro na zwiĊkszenie koperty páatnoĞci
(health check)
bezpoĞrednich m.in. na wsparcie sektora mleczarskiego. Utrzymanie zakresu
dziaáaĔ interwencyjnych na rynkach rolnych i przesuniĊcie wymogów w
ramach dobrostanu zwierząt do 2013 r.
Polska postuluje zachowanie dotychczasowego budĪetu i struktury i WPR,
Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej
tj.
wszystkich trzech elementów obecnej polityki: wspólnej organizacji
Polskiej w sprawie przyszáoĞci Wspólnej
rynków, systemu páatnoĞci bezpoĞrednich oraz polityki rozwoju obszarów
Polityki Rolnej po 2013
wiejskich. PáatnoĞci bezpoĞrednie powinny pozostaü po 2013 r.
instrumentem wspierającym i stabilizującym dochody rolnicze i
rekompensującym koszty wypeániania wymogów wspólnotowych. Polska
opowiada siĊ za jednolitą stawką powierzchniową páatnoĞci w caáej UE w
ramach systemu uproszczonego SAPS.
Zmiany przepisów dotyczących instytucji obsáugujących rolnictwo
Poprawa gospodarki finansowej Agencji Rynku Rolnego. UmoĪliwienie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
wypáaty
czĊĞci krajowych páatnoĞci uzupeániających dla producentów
Agencji Rynku Rolnego i organizacji
ziemniaków
skrobiowych, w formie páatnoĞci niezwiązanych z produkcją.
niektórych rynków rolnych
Nadzór ministra finansów nad Ğrodkami zarządzanymi przez AgencjĊ
Rozporządzenie w sprawie nadzoru nad
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Chodzi o Ğrodki z
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Unii
Europejskiej
i krajowe Ğrodki publiczne, przeznaczone na
Rolnictwa w zakresie gospodarki
wspóáfinansowanie
projektów
realizowanych za pieniądze unijne.
finansowej

Nie wymaga prac
parlamentarnych

14 listopada 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

12 czerwca 2009 Nie wymaga prac
r.
parlamentarnych

10 lutego 2009 r. 22 maja 2009 r.

4 lipca 2009 r.

31 marca 2009 r. Nie wymaga prac 8 maja 2009 r.
parlamentarnych
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

Prezes Agencji moĪe umarzaü, rozkáadaü na raty lub odraczaü terminy spáaty 27 kwietnia 2009 21 maja 2009 r.
wierzytelnoĞci Agencji w związku z zadaniami finansowanymi wyáącznie z r.
krajowych Ğrodków publicznych.

Wspieranie produkcji ĪywnoĞci w zgodzie ze Ğrodowiskiem naturalnym
UmoĪliwienie m.in. ograniczenia stosowania Ğrodków chemicznych,
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
ochrona Ğrodowiska naturalnego oraz wdroĪenie nowych technologii uprawy
programu wieloletniego pod nazwą
roĞlin ogrodniczych prowadzących do uzyskania wysokiej jakoĞci
„Rozwój zrównowaĪonych metod
produktów
sadowniczych, warzywnych, roĞlinnych i pszczelarskich. Koszt
produkcji ogrodniczej w celu
programu
na
lata 2008-2013 to ponad 57 mln zá.
zapewnienia wysokiej jakoĞci
biologicznej i odĪywczej produktów
ogrodniczych oraz zachowania
bioróĪnorodnoĞci Ğrodowiska i ochrony
jego zasobów
Mniej biurokracji związanych z zaáoĪeniem firmy ekologicznej – wystarczy
Projekt ustawy o rolnictwie
záoĪyü
jeden wniosek do wybranej jednostki certyfikującej. Kary pieniĊĪne
ekologicznym
za sprzedawanie produktów wytworzonych metodami konwencjonalnymi,
jako produktów ekologicznych. Kontrola urzĊdowa produktów
sprzedawanych w sklepach.
Wykorzystanie potencjaáu i moĪliwoĞci rolnictwa do poprawy bilansu energetycznego Polski
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
Wspieranie rozwoju instalacji wytwarzania biogazu rolniczego i jego
energetyczne oraz o zmianie innych
dostarczania do dystrybucyjnych sieci gazowych.
ustaw

28 paĨdziernika
2008 r.

26 czerwca 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

24 marca 2009 r. 25 czerwca 2009 r.

12 maja 2009 r.

Trwają
Sejmie

prace
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7 sierpnia 2009 r. oraz
czĊĞü przepisów 1 stycznia 2011 r.

DąĪenie do poprawy dochodowoĞci produkcji w rolnictwie, jej stabilizacja i przeprowadzenie niezbĊdnych
zdrowotnego rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie.
Wzrost stawki zryczaátowanego zwrotu z 5 proc. do 6 proc. Zmiana ma
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
związek
z zakoĔczeniem okresu przejĞciowego, który umoĪliwiaá
podatku od towarów i usáug
stosowanie 3 proc. stawki i podwyĪszeniem jej do 7 proc.
Wedáug szacunków podwyĪka stawki do 6 proc. zrekompensuje podwyĪkĊ
podatku na Ğrodki produkcji dla rolnictwa. Przepisy przejĞciowe z związku z
uzyskaniem przez PolskĊ zgody na utrzymanie 3 proc. stawki na dostawy
produktów spoĪywczych do koĔca 2010 r.
ZróĪnicowanie skáadek rolników na ubezpieczenie spoáeczne. Podstawowa
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
skáadka
miesiĊczna ma wynosiü 10 proc. najniĪszej emerytury, czyli 67,51
ubezpieczeniu spoáecznym rolników
zá Dla osób prowadzących podwójną dziaáalnoĞü (rolniczą i pozarolniczą)
byáaby to dwukrotnoĞü skáadki – 20 procent najniĪszej emerytury.
Zaplanowano obciąĪenie zwiĊkszoną skáadką osób prowadzących
dziaáalnoĞü rolniczą na duĪą skalĊ, tj. mających gospodarstwa
przekraczające 50 ha przeliczeniowych. Dla tej grupy skáadka wzroĞnie od
100 do blisko 500 proc., w zaleĪnoĞci od obszaru gospodarstwa. W
przypadku rolników prowadzących gospodarstwa rolne o obszarze
przekraczającym 50 ha przeliczeniowych skáadka bĊdzie zwiĊkszona
dodatkowo o 12-48 proc. kwoty najniĪszej emerytury. Trwają prace nad II
etapem wprowadzenia reformy.
Program wprowadzono na terenie caáego kraju. Jego celem jest uznanie
Rozporządzenie RM w sprawie
Polski za kraj urzĊdowo wolny od tej choroby.
wprowadzenia programu zwalczania
choroby Aujeszkyego u ĞwiĔ
Ustawa umoĪliwia utworzenie 9 funduszy, które bĊdą wspieraü marketing,
Projekt ustawy o funduszach promocji
spoĪycie
i promocjĊ produktów rolno-spoĪywczych.
produktów rolno-spoĪywczych
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poprawiáa siĊ opáacalnoĞü
Informacja o sytuacji polskich rolników
produkcji rolnej i wzrosáy dochody w rolnictwie, co byáo efektem szybszego
ze szczególnym uwzglĊdnieniem
warunków Īycia, opáacalnoĞci produkcji wzrostu cen oraz wprowadzenia unijnego wsparcia bezpoĞredniego i
wsparcia procesów inwestycyjnych. Pozwoliáo to zmniejszyü dysproporcje
rolnej oraz pomocy ze strony instytucji
miĊdzy
dochodami gospodarstw domowych rolników a dochodami innych
podlegáych Ministerstwu Rolnictwa i
gospodarstw.
Rozwoju Wsi dla mieszkaĔców wsi

reform w zakresie zabezpieczenia emerytalno-rentowego o
19 marca 2008 r. 11 kwietnia 2008 r.

30 wrzeĞnia
2008 r.

24 kwietnia 2009 r.

1 maja 2008 r.

1 paĨdziernika 2009 r.

19 marca 2008 r. Nie wymaga prac 18 kwietnia 2008 r.
parlamentarnych
10 marca 2009 r. 22 maja 2009 r.
20 paĨdziernika
2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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1 lipca 2009 r.

DoáoĪenie staraĔ, aby rozwiązaü konflikt Polski z KE w sprawie poáowu dorsza na Baátyku
Pozytywne wyniki negocjacji osiągniĊto na przeáomie stycznia/lutego 2008
Negocjacje z KE
r. Rada Ministrów UE zaaprobowaáa kompromis w kwietniu 2008 r.
PodjĊcie dziaáania w celu przyspieszenia wdroĪenia programów na lata 2007-2013
Program zatwierdzony przez KE 16 paĨdziernika 2008 r. BudĪet ok. 1 mld
Program Operacyjny Ryby 2007-2013
euro.
Projekt ustawy o wspieraniu
zrównowaĪonego rozwoju sektora
rybackiego z udziaáem Europejskiego
Funduszu Rybackiego

Ustawa umoĪliwi wdroĪenie Programu Ryby 2007-2013.

PROW 2007-2013

Wydano wszystkie rozporządzenia niezbĊdne do wdraĪania Programu i
przyznano akredytacjĊ na wdraĪanie wszystkich dziaáaĔ. Z PROW 20072013 wypáacono juĪ ponad 10,6 mld zá, tj. ok. 14,5 proc. przyznanych
Ğrodków. Do koĔca roku wypáacone zostanie ok. 1,3 mld zá. Na PROW
2007-2013 do wydania jest ponad 17 mld euro, czyli ponad 73 mld zá.
ZakoĔczono proces akredytacji ARiMR dla wszystkich dziaáaĔ objĊtych
Programem”.

Nie wymaga prac 16 paĨdziernika 2008
parlamentarnych
3 marca 2009 r.

3 kwietnia 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Prezydent skierowaá
ustawĊ do Trybunaáu
Konstytucyjnego

OCHRONA ĝRODOWISKA
DZIAàANIA

OPIS

Skuteczne wykorzystanie Ğrodków unijnych na ochronĊ Ğrodowiska
Program poprawi atrakcyjnoĞü inwestycyjną Polski i jej regionów poprzez
Uchwaáa w sprawie przyjĊcia Programu
rozwój
infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie
Operacyjnego Infrastruktura i
stanu Ğrodowiska, zdrowia, zachowaniu toĪsamoĞci kulturowej i rozwijaniu
ĝrodowisko 2007-2013
spójnoĞci terytorialnej. Do dyspozycji z UE jest 28 mld euro. BudĪet caáego
programu, áącznie z wkáadem krajowym, wynosi 37,6 mld euro. Na ochronĊ
Ğrodowiska jest 4,8 mld euro.
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwą
„Program oczyszczania kraju z azbestu na
lata 2009-2032”, przedáoĪona przez
ministra gospodarki.

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

3 stycznia 2008 Nie wymaga prac
r.
parlamentarnych
Przygotowywana
jest obecnie
nowelizacja
programu.

NajwaĪniejszym zadaniem programu jest przyspieszenie tempa usuwania 14 lipca 2009 r.
wyrobów azbestowych, szczególnie z terenów wiejskich. Chodzi teĪ o ich
szybkie unieszkodliwienie, a takĪe minimalizacjĊ negatywnych skutków
zdrowotnych, wynikających z kontaktu z wáóknami azbestu oraz likwidacjĊ
jego szkodliwego oddziaáywania na Ğrodowisko.

Przyspieszenie realizacji „Krajowego programu oczyszczania Ğcieków komunalnych”
Projekt Aktualizacji Krajowego programu W chwili obecnej obowiązuje Aktualizacja KPOĝK zatwierdzona przez RM IV kwartaá
oczyszczania Ğcieków komunalnych 2009 w 2005 r. Zgodnie z ustawą Prawo wodne opracowana zostaáa kolejna 2009r.
aktualizacja KPOĝK, która jest na koĔcowym etapie prac. Projekt AKPOĝK
2009 aktualizuje potrzeby inwestycyjne samorządów w zakresie inwestycji
Ğciekowych. Obecny projekt Aktualizacji Programu przyczyni siĊ do
prawidáowego i celnego wykorzystywania Ğrodków finansowych na
inwestycje rozwijające infrastrukturĊ Ğciekową w celu ochrony zasobów
wodnych i poprawy stanu Ğrodowiska.

Jak najszybsze wdroĪenie w Polsce europejskiej sieci terenów cennych przyrodniczo Natura 2000
Podporządkowanie rozwoju gospodarczego na obszarach Natura 2000 do 15 lipca 2008 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
wymogów
zrównowaĪonego rozwoju. Plany i opracowania planistyczne
ochronie przyrody oraz niektórych innych
dotyczące
obszarów
Natura 2000, rezerwatów przyrody, zakáadania lasów w
ustaw
otulinie tych rezerwatów bĊdą musiaáy uzyskaü zgodĊ regionalnego
dyrektora ochrony Ğrodowiska.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac Po zatwierdzeniu przez
RM
parlamentarnych

3 paĨdziernika 2008 15 listopada 2008 r.
r.
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Ustawa o udostĊpnianiu informacji o
Ğrodowisku i jego ochronie, udziale
spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska
oraz o ocenach oddziaáywania na
Ğrodowisko
Dokument: „Lista proponowanych
obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty”

Powoáanie nowych organów usprawniających przebieg procedury ocen 15 lipca 2008 r.
oddziaáywania na Ğrodowisko. Generalna Dyrekcja Ochrony ĝrodowiska
oraz regionalne dyrekcje bĊdą odpowiedzialne za oceny oddziaáywania na
Ğrodowisko zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej.

3 paĨdziernika 2008 15 listopada 2008 r.
r.

Dotychczas Polska zgáosiáa do Komisji Europejskiej áącznie 142 obszary 28 paĨdziernika Nie wymaga prac W
2010
r.,
po
specjalnej ochrony ptaków (OSO), które zajmują ok. 16,1 proc. powierzchni 2009 r.
parlamentarnych
zatwierdzeniu przez
kraju, oraz 364 specjalne obszary siedlisk (SOO) – zajmują 9,2 proc.
KE
powierzchni kraju. Powoáano 16 wojewódzkich zespoáów specjalistycznych,
którzy przygotowali propozycje nowych obszarów chronionych. Po
konsultacji z gminami na liĞcie znalazáy siĊ 454 nowe obszary ochrony oraz
77 obszarów siedliskowych zgáoszonych wczeĞniej do Komisji Europejskiej,
w stosunku do których zaproponowano korekty przebiegu ich granic.

Dokument: Uzupeánienie listy obszarów Wyznaczenie „Bagna Pulwy”, jako obszaru specjalnej ochrony ptaków 28 paĨdziernika Nie wymaga prac 28 paĨdziernika 2009
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o Natura 2000, umoĪliwi finansowanie z Funduszu SpójnoĞci drogi 2009 r.
parlamentarnych
r.
ekspresowej S8 na odcinku Radzymin – Wyszków, wraz z obwodnicą
proponowany obszar „Bagno Pulwy”.
Wyszkowa.
Koszt
inwestycji
to
70
mln
euro.
„Bagno Pulwy” bĊdzie 142 obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura
2000. Ogólnie powierzchnia chroniona wyniesie 5 126 463 ha, to jest ok.
15,9 proc. powierzchni kraju.

Sprawne negocjacje i zakoĔczenie sporu z KE dziĊki porozumieniu i dobremu rozwiązaniu, które szanuje wymogi ochrony Ğrodowiska i nie blokuje palących inwestycji
drogowych
Wszystkie realizowane inwestycje infrastrukturalne mają speániaü 15 lipca 2008 r. 3 paĨdziernika 2008 15 listopada 2008 r.
Projekty ustaw o udostĊpnianiu
informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, wymagania UE, jeĞli chodzi o ochronĊ Ğrodowiska, co likwiduje ryzyko
r.
utraty Ğrodków unijnych na drogi.
udziale spoáeczeĔstwa w ochronie
Ğrodowiska oraz o ocenach
oddziaáywania na Ğrodowisko oraz o
zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektórych innych ustaw
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Analiza realizacji zobowiązaĔ traktatowych wáącznie z ewentualnym renegocjowaniem zobowiązaĔ Polski wobec UE, by usprawniü wykorzystanie Ĩródeá i mechanizmów
finansowania ochrony Ğrodowiska
Projekt ustawy o systemie bilansowania i WdroĪenie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i I kw. 2010 r.
rozliczania wielkoĞci emisji dwutlenku
tlenków azotu, stwarzającego warunki i moĪliwoĞci optymalnego
siarki i tlenków azotu dla duĪych Ĩródeá
zaprogramowania dziaáaĔ modernizacyjnych i inwestycyjnych w sektorze
spalania
energetycznym, które pozwolą osiągnąü znaczne redukcje emisji i bĊdą
wspieraü wypeánienie zobowiązaĔ zawartych w Traktacie Akcesyjnym w
obszarze duĪych Ĩródeá spalania.

ZwiĊkszenie produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych
Program wsparcia inwestycji w
Program przewiduje wydatkowanie w latach 2009 – 2012, co najmniej 1,5
odnawialne Ĩródáa energii i obiekty
mld zá na budowĊ lub modernizacjĊ duĪych inwestycji ekologicznych.
wysoko sprawnej kogeneracji przez
Program przyjĊty przez RN NFOĝ. Pierwsze sprawozdanie z realizacji
Narodowy Fundusz Ochrony ĝrodowiska programu Minister ĝrodowiska przedstawiá RM 24 lutego 2009 r.
i Gospodarki Wodnej w latach 2009-2012
Informacja w sprawie notyfikacji
Rząd zobowiązuje siĊ do nieprzedáuĪania „Wieloletniego programu 21 lipca 2009 r.
programu pomocowego dotyczącego
promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” poza
wsparcia dla rozwoju rynku
datĊ 30 kwietnia 2011 r. Decyzja Rady Ministrów wiąĪe siĊ wymogiem
biokomponentów i biopaliw ciekáych w
Komisji Europejskiej, która ma notyfikowaü program.
Polsce
Rozporządzenie w sprawie rodzajów
programów i projektów przeznaczonych
do realizacji w ramach Krajowego
systemu zielonych inwestycji.

W rozporządzeniu okreĞlono programy i projekty, których zadaniem jest 20 paĨdziernika
zmniejszenie energocháonnoĞci polskiej gospodarki i zapotrzebowania na 2009 r.
energiĊ finalną oraz promocja odnawialnych Ĩródeá energii. Dziaáania te
bĊdą finansowane z Krajowego systemu zielonych inwestycji. Za pomocą
tego systemu dzielone są Ğrodki ze sprzedaĪy jednostek przyznanej emisji,
które przeznacza siĊ m.in. na poprawĊ efektywnoĞci energetycznej, czyste
technologie wĊglowe, odnawialne Ĩródáa energii oraz odzysk
i wykorzystanie metanu.

Nie wymaga prac Obowiązuje
parlamentarnych
stycznia
2009
grudnia 2012

od
do

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac 20 paĨdziernika 2009
parlamentarnych
r.
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Opracowanie Strategii Gospodarki Wodnej – ochrona zasobów wodnych, spoáeczno-gospodarcze wykorzystanie wód, ochrona przed powodzią i przeciwdziaáanie skutkom suszy
(wykorzystanie pieniĊdzy unijnych)
Realizacja strategii przyczyni siĊ do zapewnienia powszechnego dostĊpu
Projekt Narodowej Strategii
Planowane w
Nie wymaga prac
ludnoĞci do czystej i zdrowej wody oraz istotnego ograniczenia zagroĪeĔ
Gospodarowania Wodami
2010 r.
parlamentarnych
wywoáanych przez powodzie i susze. Ponadto nastąpi poprawa jakoĞci
zarządzania gospodarką wodną poprzez przeprowadzenie gruntownej
reformy oraz zapewnienie zasad zrównowaĪonego rozwoju w obszarze
gospodarki wodnej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
wodne

Celem projektowanej zmiany ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne IV kwartaá 2009
jest w szczególnoĞci:
r.
 transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowieĔ Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim,
 uzupeánienie transpozycji do polskiego systemu prawnego postanowieĔ
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 paĨdziernika 2000 r.
ustalającej ramy wspólnotowego dziaáania w dziedzinie polityki wodnej,
 zweryfikowanie i poprawienie tych przepisów obowiązującej ustawy, które
utrudniają prawidáowe stosowanie ustanowionego Prawem wodnym
systemu gospodarowania wodami, w zakresie wprowadzanych zmian
.

76

WZROST ZATRUDNIENIA
DZIAàANIA

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE
Utrzymanie Polaków po 50 roku Īycia na rynku pracy – doprowadzenie do porozumienia z pracodawcami w tej sprawie, wsparcie programu aktywizacji z wykorzystaniem
Ğrodków UE, oferta poszerzenia i uzupeánienia kwalifikacji
Nie wymaga prac
17 paĨdziernika
Program SolidarnoĞü pokoleĔ „50+”.
Czasowe zwolnienie pracodawców z odprowadzania skáadek. Zmiana 17 paĨdziernika
parlamentarnych
2008 r.
Dziaáania dla zwiĊkszenia aktywnoĞci
systemu szkoleĔ i podnoszenia kwalifikacji. Elastyczne formy 2008 r.
zawodowej osób w wieku „50+”.
zatrudnienia. Zmniejszenie liczby dni chorobowych (z 33 do 14 dni w
roku), za które pracodawcy wypáacają wynagrodzenie. Uáatwienia w
organizowaniu bezpáatnego dojazdu do pracy.
Uchwalona 19
1 lutego 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
Ustawa wprowadza w Īycie Program „50+”. Pracodawcy zatrudniający 17 paĨdziernika
grudnia 2008 r.
Zwolnienie
promocji zatrudnienia i instytucjach
osoby bezrobotne w wieku „50+”, bĊdą czasowo zwolnieni z 2008 r.
przedsiĊbiorców z
rynku pracy oraz o zmianie niektórych
odprowadzania skáadek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
páacenia skáadek na
innych ustaw
ĝwiadczeĔ Pracowniczych. Nie muszą teĪ odprowadzaü skáadek na
Fundusz Pracy - 1
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych ĝwiadczeĔ Pracowniczych
lipca 2009 r.
za osoby, które ukoĔczą 60 lat (mĊĪczyĨni) i 55 lat (kobiety).
Wzrost zatrudnienia
Krajowy plan dziaáaĔ na rzecz
zatrudnienia na 2008 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawĊ o
gospodarowaniu niektórymi skáadnikami
mienia Skarbu PaĔstwa oraz o Agencji
Mienia Wojskowego

OPIS

RM

Wsparcie osób rozpoczynających dziaáalnoĞü gospodarczą poprzez 12 lutego 2008 r.
doradztwo i szkolenia. Wsparcie konkurencyjnoĞci gospodarczej obszarów
wiejskich, poprzez tworzenie i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw. Uáatwienia w
powstawaniu na tych terenach maáych firm Ğwiadczących usáugi
rzemieĞlnicze i rĊkodzielnicze, budowlane, przetwórstwa spoĪywczego czy
turystyki.
Uáatwia przekazanie samorządom terytorialnym, w formie darowizny, 11 grudnia 2007 r.
lotnisk wojskowych, na których bĊdą mogáy powstawaü lotniska cywilne.
DziĊki temu wrosną szanse regionów na wykorzystanie Ğrodków
pomocowych Unii Europejskiej oraz poziom zatrudnienia.

SEJM

Nie wymaga prac
parlamentarnych

10 lipca 2008 r.
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22 sierpnia 2008 r.

Firma zobowiązaáa siĊ do utworzenia 250 miejsc pracy i utrzymania ich 18 grudnia 2007 r.
przez co najmniej 5 lat. 240 miejsc pracy przeznaczona bĊdzie dla
absolwentów wyĪszych uczelni. Wsparcie z budĪetu paĔstwa wyniesie 1,1
mln zá.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

W wyniku realizacji inwestycji powstanie 316 nowych miejsc pracy. 23 maja 2008 r.
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
Przewiduje siĊ, Īe áączne nakáady z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ
programu wieloletniego pod nazwą
programu
w latach 2008-2009 wyniosą 752 tys. zá.
„Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez UPS Polska Sp. z o.o.
we Wrocáawiu pod nazwą: Centrum usáug
finansowo-ksiĊgowych UPS Polska Sp. z
o.o. latach 2008 i 2009”
Inwestor zadeklarowaá nakáady inwestycyjne w wysokoĞci 17,3 mln zá oraz 5 sierpnia 2008 r.
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat. Firma zatrudni 500 osób, w
programu wieloletniego pod nazwą
tym 250 z wyĪszym wyksztaáceniem. Przewiduje siĊ, Īe áączne nakáady z
„Wsparcie finansowe inwestycji
budĪetu paĔstwa w latach 2008-2011 wyniosą ponad 4,9 mln zá.
realizowanej przez Franklin Templeton
Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą:
Centrum Usáug Wspólnych – Transfer
Agency w Poznaniu, w latach 2008-2011
Firma zobowiązaáa siĊ do utworzenia 500 miejsc pracy. 2 wrzeĞnia 2008 r.
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
BudĪet paĔstwa zadeklarowaá nakáady w wysokoĞci 2,9 mln zá, które
programu wieloletniego pod nazwą
zostaną przeznaczone na utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy.
„Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Nidec
Motors&Actuators (Poland) Sp. z o.o. w
Niepoáomicach k. Krakowa pod nazwą
„Fabryka silników i napĊdów
elektrycznych dla przemysáu
motoryzacyjnego w latach 2008-2013”

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Uchwaáa w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwą
„Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o.
w Krakowie pod nazwą: Centrum Usáug
Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

78

Inwestor zobowiązaá siĊ do poniesienia nakáadów w wysokoĞci ponad 3,4
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
mln zá i utworzenia 370 nowych miejsc pracy. Z budĪetu paĔstwa zostaną
programu wieloletniego pod nazwą
sfinansowane
koszty utworzenia nowych miejsc pracy na kwotĊ 1,1 mln zá.
„Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez SWS Business Process
Outsourcing Poland Sp. z o.o. w àodzi
pod nazwą „Centrum Outsourcingu” w
latach 2008-2010
ZwiĊkszenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku urzĊdów pracy, modyfikacja systemu wypáat zasiáków, wsparcie
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+”.
pracy oraz o zmianie niektórych innych
MoĪliwoĞü objĊcia wszystkich osób bezrobotnych lub poszukujących pracy
ustaw
indywidualnym planem dziaáania.
Inwestor zadeklarowaá poniesienie nakáadów inwestycyjnych w wysokoĞci
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
ok. 960 mln zá i utworzenie 750 miejsc pracy. W otoczeniu inwestycji
programu wieloletniego pod nazwą
zatrudnienie powinno znaleĨü dodatkowo ok. 200 osób. Dla tych
„Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z przedsiĊwziĊü przewidziano wsparcie z budĪetu paĔstwa w wysokoĞci ok.
14,1 mln zá, w tym dofinansowanie kosztów inwestycji – ok. 9,6 mln zá i
o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach
nowych miejsc pracy – ok. 4,5 mln zá.
Wrocáawskich pod nazwą: Budowa
innowacyjnego i proekologicznego
zakáadu produkcji wyrobów
czekoladowych w Skarbimierzu oraz
rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów
czekoladowych w Bielanach
Wrocáawskich, w latach 2008 – 2012”
Inwestor zadeklarowaá poniesienie nakáadów w wysokoĞci 24.796.200 zá
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
oraz utworzenie docelowo 250 nowych miejsc pracy. Wsparcie z budĪetu
programu wieloletniego pod nazwą
paĔstwa obejmie dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników,
„Wsparcie finansowe inwestycji
które obliczono na 3.740.000 zá.
realizowanej przez Samsung Electronics
Sp. z o.o. w Warszawie, pod nazwą:
Telekomunikacyjne Centrum BadaĔ i
Rozwoju, w latach 2009-2011”,

2 wrzeĞnia 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

17 paĨdziernika
2008 r.

19 grudnia 2008 r.

4 listopada 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

10 grudnia 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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1 lutego 2009 r.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych
Rozporządzenie z 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
tarnobrzeskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 24 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
kostrzyĔsko-sáubickiej specjalnej strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 30 stycznia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
katowickiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 19 lutego 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
krakowskiej specjalnej strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 4 marca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
pomorskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 20 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
pomorskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej

ZwiĊkszenie wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych i 5 lutego 2008 r.
napáywu nowych inwestycji poprzez zwiĊkszenie limitu áącznej
powierzchni stref o 8 tys. ha ( z 12 tys. do 20 tys. ha).

30 maja 2008 r.

Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o prawie 123 ha do 1335,6 ha. 14 listopada 2008
Szacuje siĊ, Īe na nowych terenach powstanie 2445 nowych miejsc pracy, a r.
inwestycje wyniosą ok. 449 mln zá. DziĊki inwestycjom lokowanym w
strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 600 miejsc pracy poza strefą.

Nie wymaga prac 1 grudnia 2007 r.
parlamentarnych

Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o 166 ha i wyniosáa 1171,7 ha.
Szacuje siĊ, Īe na nowych terenach powstanie ponad 3650 nowych miejsc
pracy, a inwestycje wyniosą ok. 555 mln zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 915 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o 189 ha i wyniosáa 1489 ha.
Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 13 tys. nowych
miejsc pracy, a inwestycje mogą wynieĞü ok. 4,8 mld zá. DziĊki
inwestycjom lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 3,3 tys.
miejsc pracy poza strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o prawie 118 ha i wyniosáa 416,7
ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ponad 4 tys.
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 476 mln zá. DziĊki
inwestycjom lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 100
miejsc pracy poza strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o prawie 8 ha i wyniosáa 1062 ha.
Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 150 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 89 mln zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 40 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 100 ha i wyniosáa ok. 1162
ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 985 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 1348 mln zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 290 miejsc pracy poza
strefą.

Nie wymaga prac 24 stycznia 2008 r.
parlamentarnych

24 grudnia 2008 r.

4 sierpnia 2008

30 stycznia 2008 r. Nie wymaga prac 5 marca 2008 r.
parlamentarnych

19 lutego 2008 r.

Nie wymaga prac 22 marca 2008 r.
parlamentarnych

4 marca 2008 r.

Nie wymaga prac 26 marca 2008 r.
parlamentarnych

20 maja 2008 r.

Nie wymaga prac 20 czerwca 2008 r.
parlamentarnych
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Rozporządzenie z 20 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
waábrzyskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 17 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
sáupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie z 17 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
kostrzyĔsko-sáubickiej specjalnej strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 17 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
tarnobrzeskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej

Rozporządzenie z 22 lipca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
katowickiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 28 lipca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
áódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 110 ha i wyniosáa ok. 1544,7
ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 950 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 938 mln zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 190 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 24,6 ha i wyniosáa ok. 401 ha.
Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 350 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 128 mln zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 87 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 14,7 ha i wyniosáa ok. 1186
ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 250 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 72 mln zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 40 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 1 ha (wyáączono ze strefy
ponad 51 ha, a wáączono 52,5 ha) i wyniosáa ok. 1336,4 ha. Wedáug
szacunków na nowowáączonych terenach moĪe powstaü ok. 594 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 260 mln zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 170 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 244,5 ha i wyniosáa ponad
1544 ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 3290
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 1 mld zá. DziĊki
inwestycjom lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 660
miejsc pracy poza strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ponad 10 ha i wyniosáa ok. 908
ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 1700
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 403 mln zá. DziĊki
inwestycjom lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 425
miejsc pracy poza strefą.

20 maja 2008 r.

Nie wymaga prac 20 czerwca 2008 r.
parlamentarnych

17 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 22 lipca 2008 r.
parlamentarnych

17 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 17 lipca 2008 r.
parlamentarnych

17 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 19 lipca 2008 r.
parlamentarnych

22 lipca 2008 r.

Nie wymaga prac 1 sierpnia 2008 r.
parlamentarnych

28 lipca 2008 r.

Nie wymaga prac 1 sierpnia 2008 r.
parlamentarnych
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Rozporządzenie z 28 lipca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
pomorskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 28 lipca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
starachowickiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 16 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
áódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie z 16 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
starachowickiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 16 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
warmiĔsko-mazurskiej specjalnej strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 23 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
kostrzyĔsko-sáubicka specjalnej strefy
ekonomicznej
Rozporządzenie z 14 kwietnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
waábrzyskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej

Powierzchnia strefy zostaáa zmniejszona o prawie 1 ha (wáączono 8,1 ha i
wyáączono 9 ha) i wyniosáa ok. 1161 ha. Wedáug szacunków na
nowowáączonych terenach moĪe powstaü ok. 10 nowych miejsc pracy przy
inwestycjach rzĊdu 149 mln zá. DziĊki inwestycjom lokowanym w strefie
moĪe powstaü dodatkowo ok. 60 miejsc pracy poza strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ponad 14 ha i wyniosáa ok. 580
ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 150 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 75 mln zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 40 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ponad 254 ha i wyniosáa ok. 1162
ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 7490
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 2 mld zá. DziĊki
inwestycjom lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 1876
miejsc pracy poza strefą.
Powierzchnia strefy zostaáa zmniejszona o 0,3 ha (wáączono ok. 40 ha i
wyáączono 40,2 ha) i wyniosáa ok. 580,4 ha. Wedáug szacunków na
nowowáączonych terenach moĪe powstaü ok. 20 nowych miejsc pracy przy
inwestycjach rzĊdu 100 mln zá. DziĊki inwestycjom lokowanym w strefie
moĪe powstaü dodatkowo ok. 20 miejsc pracy poza strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ponad 38 ha i wyniosáa ok. 738,7
ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 300 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 181 mld zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 100 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 72 ha i wyniosáa ok. 1258 ha.
Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 1870 nowych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 354 mld zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 620 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszyáa siĊ o ok. 106 ha i wyniosáa ok. 1651,5 ha.
Szacuje siĊ, Īe na nowych terenach powstanie 4850 miejsc pracy, a
inwestycje wyniosą ok. 1469 mln zá. DziĊki inwestycjom lokowanym w
strefie moĪe powstaü ok. 970 miejsc pracy poza strefą.

28 lipca 2008 r.

Nie wymaga prac 1 sierpnia 2008 r.
parlamentarnych

28 lipca 2008 r.

Nie wymaga prac 1 sierpnia 2008 r.
parlamentarnych

16 marca 2009 r.

Nie wymaga prac 31 marca 2009 r.
parlamentarnych

16 marca 2009 r.

Nie wymaga prac 31 marca 2009 r.
parlamentarnych

16 marca 2009 r.

Nie wymaga prac 31 marca 2009 r.
parlamentarnych

23 marca 2009 r.

Nie wymaga prac 17 kwietnia 2009 r.
parlamentarnych

14 kwietnia 2009 r. Nie wymaga prac 22 kwietnia 2009 r.
parlamentarnych
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Rozporządzenie z 14 kwietnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
krakowskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej

Powierzchnia strefy zwiĊkszyáa siĊ o 112 ha do ponad 528,8 ha. Inwestorzy 14 kwietnia 2009 r. Nie wymaga prac 30 kwietnia 2009 r.
planują utworzyü 3244 miejsca pracy Nakáady inwestycyjne szacuje siĊ na
parlamentarnych
ok. 494 mln zá. DziĊki inwestycjom lokowanym w strefie moĪe powstaü
dodatkowo ok. 810 miejsc pracy poza strefą.

Rozporządzenie z 30 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
kamiennogórskiej
specjalnej
strefy
ekonomicznej

Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 30 ha i wyniosáa ok. 368,7 ha. 30 czerwca 2009 r. Nie wymaga prac 20 lipca 2009 r.
Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 570 nowych
parlamentarnych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 183 mld zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 150 miejsc pracy poza
strefą.
Powierzchnia strefy zwiĊkszona zostaáa o ok. 72 ha i wyniosáa ok. 998,5 ha. 30 czerwca 2009 r. Nie wymaga prac 20 lipca 2009 r.
Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 2470 nowych
parlamentarnych
miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 660 mld zá. DziĊki inwestycjom
lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 615 miejsc pracy poza
strefą.
ZwiĊkszenie wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych i 15 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 30 grudnia 2008 r.
napáywu nowych inwestycji poprzez wydáuĪenie okresu funkcjonowania
parlamentarnych
stref do koĔca 2020 r. Dodatkowo w przypadku suwalskiej sse zmieniono
granice. Powierzchnia strefy zostaáa zwiĊkszono o ok. 30 ha i wyniosáa
342,7 ha. Wedáug szacunków na nowych terenach moĪe powstaü ok. 1310
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rzĊdu 258 mld zá. DziĊki
inwestycjom lokowanym w strefie moĪe powstaü dodatkowo ok. 330
miejsc pracy poza strefą.
máodej generacji poprzez lepsze dopasowanie edukacji do oczekiwaĔ gospodarki (znajomoĞü informatyki, jĊzyków obcych, umiejĊtne

Rozporządzenie z 30 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
mieleckie specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r.
w
sprawie
poszczególnych
(14)
specjalnych stref ekonomicznych

Poprawa warunków startu zawodowego
prowadzenie wáasnej kariery zawodowej)
Rozporządzenie
Ministra
Edukacji Zmiany programowe i organizacyjne w ksztaáceniu ogólnym. PoáoĪenie
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w nacisku na ksztaátowanie w procesie nauczania kompetencji kluczowych:
sprawie
podstawy
programowej porozumiewania siĊ w jĊzykach obcych, kompetencji matematycznych,
wychowania
przedszkolnego
oraz podstawowych
kompetencji
naukowo-technicznych,
kompetencji
ksztaácenia ogólnego w poszczególnych informatycznych, inicjatywnoĞci i przedsiĊbiorczoĞci, ĞwiadomoĞci i
typach szkóá
ekspresji kulturalnej. WiĊksza moĪliwoĞü indywidualizacji nauczania, w
tym rozpoznawania i rozwoju moĪliwoĞci i zainteresowaĔ uczniów.
Udziaá szerokiego grona ekspertów i ogólnopolskie konsultacje spoáeczne
przy opracowaniu podstawy programowej byáy moĪliwe dziĊki
dofinansowaniu pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Spoáecznego.

Nie wymaga prac 23 grudnia 2008 r.
parlamentarnych
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POLITYKA PRORODZINNA
DZIAàANIA

OPIS

RM

Projekt ustawy o zmianie ustawy - WydáuĪenie urlopów macierzyĔskich w 2009 r., z 18 do 20 tygodni przy 8 lipca 2008 r.
Kodeks pracy i niektórych innych ustaw
urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie do 31 tygodni, w
przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni w
przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni w
przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 37 tygodni w
przypadku urodzenia piĊciorga i wiĊcej dzieci przy jednym porodzie
Wprowadzenie urlopów „tacierzyĔskich”. MoĪliwoĞü wykorzystania
zakáadowego
funduszu
ĞwiadczeĔ
socjalnych
na
tworzenie
przyzakáadowych Īáobków i przedszkoli. Osoby na urlopach
wychowawczych bĊdą mogáy otrzymywaü na swoje konto emerytalne w
ZUS i OFE zamiast obecnych 82 zá – prawie 300 zá. WydáuĪenie okresu
otrzymywania Ğwiadczenia chorobowego przez kobiety w ciąĪy, z obecnych
182 do 270 dni.

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE
1
stycznia 2009 r.
6 grudnia 2008 r.

SEJM
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EDUKACJA
DZIAàANIA

OPIS

RM

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, szczególnie potrzebnej na terenach wiejskich
Celem Programu jest podniesienie jakoĞci i poziomu wyksztaácenia 29 lipca 2008 r.
Program rozwoju edukacji na obszarach
mieszkaĔców
wsi i obszarów wiejskich. Stworzenie warunków
wiejskich na lata 2008-2013
umoĪliwiających zakáadanie nowych form wychowania przedszkolnego. W
caáym kraju wzrosáa prawie dwukrotnie liczba utworzonych publicznych i
niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zespoáów wychowania
przedszkolnego - z 636 do 1159 (w porównaniu z ubiegáym rokiem
szkolnym 2008/2009). Wzrost ten w duĪej czĊĞci dotyczyá obszarów
wiejskich. W ramach programu realizowano dziaáania m.in. z zakresu
udzielania pomocy stypendialnej i materialnej (w tym doĪywiania) dla
uczniów czy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenów
wiejskich. Program ma teĪ na celu zwiĊkszenie roli rodziców w Īyciu
szkoáy i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Opracowanie i
wdroĪenie programów wsparcia maáych szkóá na obszarach wiejskich.
Program bĊdzie finansowany ze Ğrodków budĪetowych i funduszy
strukturalnych UE. Koszt programu w 2008 r. to ok. 1,5 mld zá.
ObjĊcie obowiązkiem szkolnym 6-latków, upowszechnienie wychowania 21 paĨdziernika
Ustawa o zmianie ustawy o systemie
przedszkolnego
dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym obowiązek 2008 r.
oĞwiaty oraz o zmianie niektórych innych
rocznego
przygotowania
przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. Prawo 5-latka
ustaw
do edukacji przedszkolnej od 1 wrzeĞnia 2009r. Obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich od 1 wrzeĞnia 2011 r.

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

Nie wymaga prac 29 lipca 2008 r.
parlamentarnych

19 marca 2009 r.

7 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjĊáa uchwaáĊ w sprawie rządowego
programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkóá podstawowych i ogólnoksztaácących szkóá muzycznych I stopnia „Radosna szkoáa”. Zadaniem programu jest udzielenie pomocy finansowej w
zakresie wyposaĪania miejsc zabaw w szkole w pomoce dydaktyczne i
tworzenia szkolnych placów zabaw. Wspomaga i uáatwia áagodne
wprowadzanie szeĞcioletnich dzieci w naukĊ szkolną tworząc dobre warunki do
aktywnej nauki i zabawy.
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22 kwietnia 2009 r.

Wprowadzenie obowiązku realizacji w innych formach wychowania
przedszkolnego caáej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Wprowadzenie punktów przedszkolnych i zespoáów wychowania
przedszkolnego. ZajĊcia w punktach i zespoáach mogą byü prowadzone w
grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Uproszczenie procedury formalnej w
przypadku tworzenia innych form wychowania przedszkolnego. MoĪliwoĞü
realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5-letnie w
punktach przedszkolnych i zespoáach wychowania przedszkolnego.
Dzieci koĔczące edukacjĊ przedszkolną bĊdą uzyskiwaü diagnozĊ swoich uzdolnieĔ i moĪliwoĞci
W ramach realizacji zadania przeszkolono w skali kraju 207 liderów, a
Diagnoza przedszkolna i wspomaganie
liderzy przygotowali 11 314 nauczycieli do prowadzenia diagnozy dzieci w
dzieci piĊcioletnich w osiąganiu
wieku przedszkolnym. Wczesna diagnoza umoĪliwia objĊcie dziecka
gotowoĞci do podjĊcia nauki w szkole
formami psychologiczno-pedagogicznego wsparcia. Caákowity koszt
szkoleĔ wyniósá ok. 1,3 mln zá. W 2010 r. planuje siĊ przeszkolenie kolejnej
grupy nauczycieli.
Doskonalenie koncepcji ksztaácenia zawodowego i ustawicznego we wspóápracy ze Ğrodowiskiem pracodawców
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Stworzenie moĪliwoĞci funkcjonowania publicznych placówek ksztaácenia
Narodowej z dnia 15 marca 2009 r. w
ustawicznego o zasiĊgu ogólnokrajowym. Placówka miaáaby realizowaü
sprawie publicznych placówek ksztaácenia zadania dotyczące projektowania i wdraĪania przedsiĊwziĊü edukacyjnych
ustawicznego, publicznych placówek
związanych z rozwojem ksztaácenia ustawicznego. Uporządkowanie zadaĔ
ksztaácenia praktycznego oraz
placówek związanych z doksztaácaniem oraz doskonaleniem ogólnym i
publicznych oĞrodków doksztaácania i
zawodowym, w tym ksztaáceniem praktycznym máodzieĪy i dorosáych.
doskonalenia zawodowego
Rozporządzenie zakáada wspóápracĊ placówek z innymi instytucjami
systemu oĞwiaty, instytucjami rządowymi, samorządowymi i naukowymi
oraz partnerami w kraju i za granicą.
Celem prac zespoáu byáo stworzenie koncepcji zmian organizacyjnych i
Zarządzenie nr 15 Ministra Edukacji
programowych
w ksztaáceniu zawodowym. Propozycje dotyczyáy zmian w
Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. w
obowiązującym prawie oraz ich skutków finansowych. Zespóá zakoĔczyá
sprawie powoáania Zespoáu
prace w lipcu 2009 r. Obecnie przygotowywane są ostateczne koncepcje
opiniodawczo-doradczego do spraw
modernizacji i dokument programowy. Zaakceptowany dokument zostanie
ksztaácenia zawodowego
poddany szerokim konsultacjom spoáecznym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w
sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich dziaáania

Nie wymaga prac 1 wrzeĞnia 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac 1 wrzeĞnia 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac 11 lipca 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac 1 wrzeĞnia 2012 r.
parlamentarnych
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Debata i konsultacje ze Ğrodowiskami samorządowymi i nauczycielskimi projektu wprowadzenia bonu edukacyjnego
WstĊpne konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu
terytorialnego odbyáy siĊ w 2008 r. Przeprowadzono analizĊ
dotychczasowego
sposobu
finansowania
zadaĔ
edukacyjnych
„Finansowanie oĞwiaty w Polsce – diagnoza, dylematy, moĪliwoĞci”.
Opracowanie przekazano stronie samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego.
W ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki „Wysoka
jakoĞü systemu oĞwiaty” planowana jest realizacja w latach 2010-2011 projektu
dotyczącego doskonalenia strategii zarządzania oĞwiatą na poziomie
regionalnym i lokalnym.

Podniesienie zarobków nauczycieli – od przyszáego roku zmieniona zostanie Karta Nauczyciela w sposób pozwalający na ustalenie w budĪecie paĔstwa odrĊbnej kwoty bazowej
dla nauczycieli
Ustawa budĪetowa na 2008 r. i na 2009 r. Wzrost wynagrodzeĔ dla nauczycieli o 10 proc. (5 proc. w styczniu i 5 proc. 16 listopada 2007 23 stycznia 2008 1 stycznia 2008 r.
we wrzeĞniu) w roku 2008 i o kolejne 10 proc. w roku 2009.
1 stycznia 2009 r.
29 wrzeĞnia 2008 9 stycznia 2009
Ustawa o zmianie ustawy Karta
Nauczyciela
Ustawa budĪetowa na 2009 r.

W 2009 r. wszystkim nauczycielom, bez wzglĊdu na stopieĔ awansu 21 paĨdziernika
zawodowego wynagrodzenia wzrosáy co najmniej o 5 proc. od 1 stycznia i o 2008 r.
5 proc. od 1 wrzeĞnia 2009 r. NajwiĊkszy wzrost wynagrodzeĔ nastąpiá w
grupie nauczycieli rozpoczynających pracĊ. Od stycznia wynagrodzenie tej
grupy nauczycieli wzrosáo Ğrednio o 477 zá, a od wrzeĞnia dodatkowo o 109
zá. W projekcie ustawy budĪetowej na 2010 r. zaplanowano podwyĪkĊ
wynagrodzeĔ nauczycieli o 7% od 1 wrzeĞnia 2010. Przy zaáoĪeniu, Īe
kwota bazowa dla nauczycieli ustalona w budĪecie paĔstwa na 2010 r.
wzroĞnie o 7%, tj. do kwoty 2446,82 zá, wynagrodzenia Ğrednie osiągną
wysokoĞci: dla nauczyciela staĪysty 2447 zá, nauczyciela kontraktowego
2716 zá, nauczyciela mianowanego 3523 zá, nauczyciela dyplomowanego
4502 zá.

21 listopada 2008 22 stycznia 2009 r.
r.
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W dáuĪszej perspektywie rozwiązanie systemowe, dające tej grupie zawodowej poczucie prawdziwego bezpieczeĔstwa finansowego i satysfakcji z wykonywania zawodu
OkreĞlenie trybu oraz kryteriów przyznawania nagród w pracy 22 stycznia 2008 r. 25 lipca 2008 r.
23 sierpnia 2008 r.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie
dydaktycznej,
opiekuĔczej
i
wychowawczej.
OkreĞlenie
zasad
oĞwiaty oraz zmianie niektórych innych
wynagradzania nauczycieli uczestniczących w sprawdzianach i egzaminach.
ustaw, ustawy – Karta Nauczyciela oraz
ustawy o postĊpowaniu w sprawach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w
19 sierpnia 2009 r.
nieletnich
sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr
131, poz. 1078). Pozwoli na peániejsze docenienie pracy nauczycieli w
róĪnych jej aspektach oraz stworzy warunki do doceniania podejmowanych
przez nauczycieli wartoĞciowych i kreatywnych inicjatyw zawodowych.

UmoĪliwienie nauczycielom z duĪym staĪem pracy przechodzenie na Projekt koalicji
wczeĞniejsze emerytury. ĝwiadczenie kompensacyjne ma byü przyznawane PO-PSL
nauczycielom, którzy osiągnĊli 30-letni staĪ pracy, w tym 20 lat pracy
nauczycielskiej. WysokoĞü nauczycielskiego Ğwiadczenia kompensacyjnego
bĊdzie taka sama jak emerytury pomostowej. Takie same uprawnienia
nadano równieĪ nauczycielom przedszkoli niepublicznych oraz zrównano
ich uprawnienia do wczeĞniejszej emerytury z uprawnieniami nauczycieli
szkóá i przedszkoli publicznych.
W budĪecie na 2008 r. zapewnimy wiĊksze wydatki na edukacjĊ
Wzrost w 2008 r. áącznej kwoty czĊĞci oĞwiatowej subwencji ogólnej o 9,6
% w stosunku do kwoty z roku 2007.

Ustawa o nauczycielskich Ğwiadczeniach
kompensacyjnych

22 maja 2009 r.
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1 lipca 2009 r.

NAUKA I WIEDZA
DZIAàANIA

OPIS

Zmiana sposobu finansowania szkolnictwa wyĪszego tak, aby promowaü kierunki studiów najwyĪszej jakoĞci
Gáowna zmiana dotyczy stworzenia mechanizmów racjonalnego
ZaáoĪenia do projektu ustawy o zmianie
finansowania szkóá wyĪszych, ze szczególnym uwzglĊdnieniem efektów
ustawy Prawo o szkolnictwie wyĪszym
ich
pracy naukowej i dydaktycznej. Oznacza to, Īe najwiĊcej pieniĊdzy
oraz ustawy o stopniach naukowych i
Wprowadzone zostanie projakoĞciowe
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule bĊdą otrzymywaü najlepsi.
finansowanie uczelni, wyodrĊbnienie Krajowych Naukowych OĞrodków
w zakresie sztuki
Wiodących, pozwalające na wsparcie najlepszych jednostek dydaktyczno
-naukowych w kraju ZwiĊkszy siĊ autonomia szkóá wyĪszych w
wykonywaniu swoich zadaĔ, w tym ksztaátowaniu oferty edukacyjnej oraz
gospodarowaniu zasobami. Przewiduje siĊ prostszą ĞcieĪkĊ awansu
naukowego, przejrzyste procedury konkursowe na stanowiska w
uczelniach i wiĊksze otwarcie na badaczy z zagranicy.
Program „Zamawianie ksztaácenia na
Program uruchomiony pilotaĪowo w paĨdzierniku 2008 r. w 47
kierunkach matematycznych,
uczelniach. Celem programu jest wyksztaácenie dodatkowo
przyrodniczych i technicznych”
kilkudziesiĊciu tysiĊcy absolwentów kierunków, na których jest
zapotrzebowanie na rynku pracy. Program jest wspóáfinansowany ze
Ğrodków programu operacyjnego „Kapitaá Ludzki”. àączny budĪet do
2013 r. wynosi 1,5 mld zá.

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

28 paĨdziernika
2009 r.

Nie wymaga prac
RM

Nie wymaga prac
parlamentarnych

W wyniku konkursu ogáoszonego przez MNiSW w lutym 2009 r. przyjĊto
do realizacji 59 projektów na 42 uczelniach.
Stopniowe zwiĊkszanie finansowania sektora nauki i wiedzy oraz powiązanie systemu finansowania badaĔ z ich efektywnoĞcią dla gospodarki
ZwiĊkszenie finansowania nauki w 2009 r. o 23% w stosunku do roku 2008
ZwiĊkszenie finansowania nauki
r. (z 3,9 do 4,8 mld zá).
Projekt ustawy o instytutach badawczych

Realizacja przez instytuty badaĔ stosowanych i prac rozwojowych na
potrzeby gospodarki. Do zadaĔ instytutów naleĪeü bĊdzie takĪe transfer
technologii i przystosowywanie wyników do oczekiwaĔ przemysáu. Jasne
powiązanie wysokoĞci finansowania instytutów z osiągniĊciem celów
statutowych (badaĔ).

2 grudnia 2008 r.

Po I czytaniu
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Realizacja przez instytuty badaĔ stosowanych i prac rozwojowych na
potrzeby gospodarki. Do zadaĔ instytutów naleĪeü bĊdzie takĪe transfer
technologii i przystosowywanie wyników do oczekiwaĔ przemysáu. Jasne
powiązanie wysokoĞci finansowania instytutów z osiągniĊciem celów
statutowych (badaĔ).
Zmiana mechanizmów finansowania nauki i harmonizacja ich z polityką badaĔ i innowacji UE.
Narodowe Centrum Nauki (NCN) bĊdzie przyznawaü granty w zakresie
Projekt ustawy o Narodowym Centrum
badaĔ podstawowych z zachowaniem zasad konkursowych. Ma to
Nauki
doprowadziü do poprawy jakoĞci polskiej nauki dziĊki decentralizacji
finansowania. NCN bĊdzie przeznaczaü min. 20 proc. grantów na badania
prowadzone przez osoby rozpoczynające karierĊ naukową.
Wprowadzenie nowego modelu finansowania nauki, w którym Ğrodki
Projekt ustawy o zasadach finansowania
finansowe bĊdą sukcesywnie wzrastaü, a sposób ich wydawania bĊdzie
nauki
zaleĪeü od osiągniĊü badawczych. Powoáanie nowego ciaáa opiniodawczego
przy ministrze nauki – Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. BĊdzie
on oceniaü jednostki naukowe wedáug Ğwiatowych standardów i zasad.
Projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk Polska Akademia Nauk ma byü prekursorem zmian jakoĞciowych w
polskiej nauce. Jako najwaĪniejsza instytucja naukowa w Polsce ma byü
wzorem zarządzania nauką, w tym majątkiem jednostek naukowych i
Akademii, przestrzegania zasad rzetelnoĞci i najwyĪszej jakoĞci
prowadzonych badaĔ. Audyt i ocena jednostek naukowych mają
doprowadziü do szybkiej poprawy zasad dziaáania i finansowania jednostek
naukowych Akademii.
Program Operacyjny Innowacyjna
Zmiana systemu i sposobu zarządzania Ğrodkami publicznymi
Gospodarka,
przeznaczonymi na finansowanie nauki i szkolnictwa wyĪszego.
Program Operacyjny Kapitaá Ludzki,
Powiązanie decyzji zarządczych dotyczących finansowania badaĔ oraz
Program Operacyjny Infrastruktura i
szkolnictwa wyĪszego ze Ğrodków krajowych oraz z EFRR i EFS (POIG,
ĝrodowisko
POKL, POIiĝ).
Zapewnienie bezpáatnego dostĊpu do
Elektroniczne bazy danych oraz czasopisma w wersji elektronicznej bĊdą
elektronicznych baz danych oraz
dostĊpne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zapewniony bĊdzie
czasopism w wersji elektronicznej dla
powszechny dostĊp do Ğwiatowej literatury naukowej dla caáego Ğrodowiska
caáego Ğrodowiska naukowego
naukowego w Polsce. OszczĊdnoĞci finansowe wynikające z moĪliwoĞci
uzyskania znacznej bonifikaty w przypadku zbiorowego zakupu baz
elektronicznych czasopism naukowych i rezygnacji jednostek z zakupów
indywidualnych. Spodziewany wzrost konkurencyjnoĞci polskiej nauki.
Projekt ustawy o instytutach badawczych

2 grudnia 2008 r.

Po I czytaniu

2 grudnia 2008 r.

Po I czytaniu

2 grudnia 2008 r.

Po I czytaniu

2 grudnia 2008 r.

Po I czytaniu

Nie wymaga prac 1 stycznia 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Pobudzenie do udziaáu w tej dziedzinie sektora prywatnego – realizacja dalekosiĊĪnych programów edukacyjnych i naukowych w ramach nowoczesnych miast wiedzy, parków
technologicznych i inkubatorów przedsiĊbiorczoĞci
Nowe
zadania dla PARP: przygotowanie i wdraĪanie programów 15 stycznia 2008 r. 30 maja 2008 r.
17 lipca 2008 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
operacyjnych
w
nowej
perspektywie
finansowania
w
latach
2007-2013.
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Agencja bĊdzie udzielaáa wparcia finansowego m.in.: jednostkom
PrzedsiĊbiorczoĞci
naukowym.
Lepsze warunki prawne do efektywnego wykorzystywania potencjaáu 2 grudnia 2008 r.
Projekt ustawy o Narodowym Centrum
Po I czytaniu
Narodowego Centrum BadaĔ i Rozwoju (NCBiR). UmoĪliwienie
BadaĔ i Rozwoju
skutecznego wdraĪania polityki innowacyjnej paĔstwa opartej na
otwartoĞci, konkurencyjnoĞci i przejrzystoĞci. Centrum ma skupiaü
naukowców, przedsiĊbiorców i przedstawicieli administracji rządowej.
PrzedsiĊwziĊcie ministra nauki i
Dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe i prace
Nie wymaga prac Nie wymaga prac 15 kwietnia 2009 r.
szkolnictwa wyĪszego „IniTech”
rozwojowe, nakierowane na zastosowanie w gospodarce wyników badaĔ
RM
parlamentarnych
naukowych w praktyce gospodarczej. Dofinansowanie usáug doradczych,
polegających na pomocy jednostkom naukowym, maáym lub Ğrednim
przedsiĊbiorcom albo konsorcjom naukowo-przemysáowym w
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie ich projektów badawczorozwojowych.
Wsparcie staraĔ Ğrodowiska akademickiego i wáadz Wrocáawia w staraniach o lokalizacjĊ Europejskiego Instytutu Technologicznego
Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady
Zespóá opracowaá strategiĊ dziaáaĔ na rzecz promocji kandydatury
18 lutego 2008 r.
Nie wymaga prac 18 lutego 2008 r.
Ministrów w sprawie MiĊdzyresortowego Wrocáawia na siedzibĊ Rady Zarządzającej EIT. Strategia polegaáa na
parlamentarnych
Zespoáu do Spraw Europejskiego
realizacji wizyt i spotkaĔ czáonków Rządu RP z odpowiednikami w krajach
Instytutu Innowacji i Technologii
UE, organizacji konferencji, spotkaĔ z ambasadorami paĔstw
czáonkowskich UE w Warszawie.
Dziaáania integrujące polskie Ğrodowiska naukowe z europejskimi
odpowiednikami w kontekĞcie tworzenia wspólnot wiedzy i innowacji EIT.
Zarządzenie Nr 143 Prezesa Rady
18 czerwca br. ministrowie ds. nauki paĔstw UE na siedzibĊ Rady
15 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 15 grudnia 2008 r.
Ministrów w sprawie zniesienia
Zarządzającej EIT wybrali Budapeszt.
parlamentarnych
MiĊdzyresortowego Zespoáu do Spraw
Europejskiego Instytutu Innowacji i
Technologii
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REFORMA EMERYTALNA
DZIAàANIA

OPIS

RM

Jasne warunki przechodzenia na wczeĞniejszą emeryturĊ
Prawo do emerytury pomostowej bĊdzie przysáugiwaáo pracownikom, 30 wrzeĞnia 2008
Projekt ustawy o emeryturach
którzy
urodzili siĊ po 31 grudnia 1948 r. i przepracowali w szczególnych r.
pomostowych
warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat. Ponadto na
emeryturĊ pomostową przejdą w wieku co najmniej: 55 lat dla kobiet i 60
lat dla mĊĪczyzn. Skorzystanie z prawa do emerytury pomostowej bĊdzie
takĪe uwarunkowane okresem skáadkowym i nieskáadkowym, który musi
wynosiü co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mĊĪczyzn.
Dopuszczono moĪliwoĞü przejĞcia na emeryturĊ pomostową w wieku
niĪszym, tzn. co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mĊĪczyzn, ale tylko
w ĞciĞle okreĞlonych zawodach.
Rozporządzenie
zmieniające OkreĞlono, w jakiej kolejnoĞci pokrywane bĊdą naleĪnoĞci z tytuáu skáadek 25 sierpnia 2009 r.
rozporządzenie w sprawie szczegóáowych na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Przewidziano, Īe naleĪnoĞci na
zasad i trybu postĊpowania w sprawach FEP bĊdą zaspokajane po skáadkach na ubezpieczenia spoáeczne. OkreĞlono
rozliczania skáadek, do których poboru równieĪ kolejnoĞü zaliczenia skáadek w przypadku wystąpienia nadpáaty
jest zobowiązany Zakáad UbezpieczeĔ skáadek na FEP. W pierwszej kolejnoĞci zaspokajane bĊdą skáadki do FEP,
Spoáecznych
potem skáadki na ubezpieczenia spoáeczne, nastĊpnie zdrowotne,
a w dalszej kolejnoĞci na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
ĝwiadczeĔ Pracowniczych.

SEJM

DATA WEJĝCIA W
ĩYCIE

19 grudnia 2008 1 stycznia 2009 r.
r.

Nie wymaga prac 1 stycznia 2010 r.
parlamentarnych

1 stycznia 2009 r. sieü zakáadów emerytalnych sprawnie wypáaci pierwsze emerytury z nowego systemu
UmoĪliwienie wypáaty ĞwiadczeĔ ze Ğrodków zgromadzonych w OFE, czyli 10 czerwca 2008 r. 21 listopada 2008 8 stycznia 2009 r.
Projekt ustawy o emeryturach
tzw. emerytur kapitaáowych. Po raz pierwszy emerytura ta bĊdzie
kapitaáowych
r.
wypáacana osobom urodzonym w 1949 r. Wypáaty emerytur kapitaáowych
rozpoczną siĊ w 2009 r. i trafią wyáącznie do kobiet, mĊĪczyĨni – ze
wzglĊdu na wyĪszy o 5 lat wiek emerytalny – po raz pierwszy otrzymają to
Ğwiadczenie w 2014 r. Zgodnie z projektem, emerytowi (czáonkowi OFE)
przysáugiwaü bĊdą dwa rodzaje emerytur kapitaáowych: okresowa lub
doĪywotnia.
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Inne elementy zamykające reformĊ emerytalną powinny byü przyjĊtego poáowy 2008 r.
Projekt ustawy o funduszach doĪywotnich Utworzenie funduszy doĪywotnich emerytur kapitaáowych (tzw. funduszy
DEK), zarządzanych przez zakáady emerytalne. Fundusze te bĊdą
emerytur kapitaáowych
uprawnione do wypáaty doĪywotnich emerytur ze Ğrodków zgromadzonych
w OFE. Po raz pierwszy emerytury te mają byü wypáacane w 2014 r.
Nowe
rozwiązania mają zachĊciü Polaków do dobrowolnego oszczĊdzania
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
na
emeryturĊ,
czyli odkáadania pieniĊdzy na Indywidualnych Kontach
indywidualnych kontach emerytalnych
Emerytalnych (IKE). Dwukrotne zwiĊkszenie dotychczasowego rocznego
oraz niektórych innych ustaw
limitu wpáat na IKE. Miaáby on wynosiü trzykrotnoĞü przeciĊtnego
prognozowanego miesiĊcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na
dany rok.
Opáata od skáadki emerytalnej, pobierana przez Otwarty Fundusz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
Emerytalny
(OFE), zostaáa obniĪona z obecnych 7 proc. do 3,5 proc.
organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz ustawy o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw
ZróĪnicowanie skáadek rolników na ubezpieczenie spoáeczne. Podstawowa
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
skáadka
miesiĊczna ma wynosiü 10 proc. najniĪszej emerytury, czyli 67,51
ubezpieczeniu spoáecznym rolników
zá. Dla osób prowadzących podwójną dziaáalnoĞü (rolniczą i pozarolniczą)
byáaby to dwukrotnoĞü skáadki – 20 procent najniĪszej emerytury.
Zaplanowano obciąĪenie zwiĊkszoną skáadką osób prowadzących
dziaáalnoĞü rolniczą na duĪą skalĊ, tj. mających gospodarstwa
przekraczające 50 ha przeliczeniowych. Dla tej grupy skáadka wzroĞnie od
100 do blisko 500 proc., w zaleĪnoĞci od obszaru gospodarstwa. W
przypadku rolników prowadzących gospodarstwa rolne o obszarze
przekraczającym 50 ha przeliczeniowych skáadka bĊdzie zwiĊkszona
dodatkowo o 12-48 proc. kwoty najniĪszej emerytury. Trwają prace nad II
etapem wprowadzenia reformy.

26 sierpnia 2008 r.

zawetowana
19 listopada 2008 Ustawa
przez
prezydenta
r.

23 wrzeĞnia 2008
r.

6 listopada 2008 1 stycznia 2009 r.
r.

3 marca 2009 r.

26 czerwca 2009 1 stycznia 20010 r.
r.

30 wrzeĞnia 2008
r.

24 kwietnia 2009 1 paĨdziernika 2009 r.
r.
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Propozycja
zwiĊkszenia
wskaĨnika Propozycja zwiĊkszenia wskaĨnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r., 23 czerwca 2009 r. Nie wymaga prac
waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.
Rząd zaproponowaá pozostawienie w 2010 r. wskaĨnika waloryzacji
parlamentarnych
ĞwiadczeĔ emerytalnych i rentowych na poziomie ustawowego minimum,
które wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciĊtnego wynagrodzenia w
2009 r. przedáoĪona przez ministra pracy i polityki spoáecznej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
indywidualnych kontach emerytalnych
oraz ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych

Przepisy tej ustawy dostosowują polskie prawo do rozwiązaĔ 15 wrzeĞnia 2009
obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania r.
nierezydentów podatkowych. Wedáug nich obywatele paĔstw
czáonkowskich UE oraz paĔstw stron Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, którzy znajdują siĊ w sytuacji porównywalnej do polskich
rezydentów, bĊdą mogli dokonywaü wpáat na indywidualne konta
emerytalne (IKE). Do tej pory na konta IKE nie mogli wpáacaü
np. obywatele polscy, którzy wyjechali do pracy w innym kraju.

Po I czytaniu
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Propozycja
zwiĊkszenia
wskaĨnika
waloryzacji
emerytur i rent w
2010 r., przedáoĪona
przez ministra pracy
i polityki spoáecznej.

OPIEKA ZDROWOTNA
DZIAàANIA

OPIS

Naprawa systemu zdrowia
Ustawa o zakáadach opieki zdrowotnej

OddáuĪanie szpitali oraz przeksztaácanie zoz w spóáki prawa handlowego

Ustawa o pracownikach zakáadów opieki
zdrowotnej

OkreĞlenie norm czasu pracy pracowników zakáadu opieki zdrowotnej oraz
trybu doskonalenia zawodowego osób wykonujących niektóre zawody
medyczne. Projekt obejmuje takĪe uprawnienia pracowników
zatrudnionych w niektórych zakáadach opieki zdrowotnej.
Ustawa przepisy wprowadzające ustawy z Ustawa zawiera przepisy wprowadzające do pakietu ustaw zdrowotnych,
zakresu ochrony zdrowia
który ma polepszyü sytuacjĊ pacjenta, zwiĊkszyü dostĊp do usáug
medycznych oraz poprawiü kondycjĊ finansową polskich szpitali i innych
zakáadów opieki zdrowotnej.
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku
Powoáanie rzecznika praw pacjenta, który bĊdzie dbaá o przestrzeganie
praw pacjenta
praw pacjentów.
Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia

Ustawa o konsultantach w ochronie
zdrowia
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające
ustawĊ o prawach pacjenta i rzeczniku
praw pacjenta, ustawĊ o akredytacji w
ochronie zdrowia i ustawĊ o konsultantach
w ochronie zdrowia

Ustawa zakáada, Īe podmiot udzielający ĞwiadczeĔ zdrowotnych bĊdzie
mógá wystąpiü do Ministra Zdrowia z wnioskiem o potwierdzenie
speániania
standardów
udzielania
ĞwiadczeĔ
zdrowotnych
i
funkcjonowania. Nowe prawo przewiduje takĪe utworzenie Rady
Akredytacyjnej, na wniosek której minister zdrowia bĊdzie udzielaá
akredytacji w formie certyfikatu akredytacyjnego.
Wzmocnienie roli konsultantów w ochronie zdrowia oraz wspóápracy
pomiĊdzy krajowym i wojewódzkimi konsultantami z danej dziedziny
medycyny.
Ustawa wprowadziáa w Īycie trzy niezawetowane ustawy z pakietu: o
prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta; o akredytacji w ochronie
zdrowia; o konsultantach w ochronie zdrowia.

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE

Projekt koalicji
PO-PSL

zawetowana
6 listopada 2008 Ustawa
przez
prezydenta
r.

Projekt koalicji
PO-PSL

zawetowana
6 listopada 2008 Ustawa
przez prezydenta
r.

Projekt koalicji
PO-PSL

zawetowana
6 listopada 2008 Ustawa
przez
prezydenta
r.

Projekt koalicji
PO-PSL

6 listopada 2008 21 maja 2009 r.
r.

Projekt koalicji
PO-PSL

6 listopada 2008 5 czerwca 2009 r.
r.

Projekt koalicji
PO-PSL

6 listopada 2008 5 czerwca 2009 r.
r.

17 lutego 2009 r.

24 kwietnia 2009 5 czerwca 2009 r.
r.
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Uchwaáa w sprawie przyznania
ministrowi zdrowia, z ogólnej rezerwy
budĪetowej, Ğrodków finansowych, z
przeznaczeniem na realizacjĊ programu
wieloletniego pod nazwą „Wsparcie
jednostek samorządu terytorialnego w
dziaáaniach stabilizujących system
ochrony zdrowia”

Minister zdrowia otrzyma z ogólnej rezerwy budĪetowej 12.019.000 zá na
realizacjĊ w 2009 r. programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie
jednostek samorządu terytorialnego w dziaáaniach stabilizujących system
ochrony zdrowia”. Pieniądze w wysokoĞci 12.019.000 zá zostaną
rozdysponowane miĊdzy trzy podmioty: powiat starachowicki
(1.023.227,40 zá), ZamoĞü (8.284.185,76 zá) i Kielce (2.711.369,09 zá).
Kielce ze swojej puli spáacą zobowiązania cywilnoprawne przejĊte po
likwidacji Zespoáu Opieki Zdrowotnej i zobowiązania publicznoprawne
przejĊte po likwidacji Szpitala Miejskiego ĝw. Aleksandra w Kielcach.
Zmiana
ustawy
o
PaĔstwowym Sprawiedliwy podziaá Ğrodków na ratownictwo medyczne. Nowy algorytm
Ratownictwie Medycznym
pozwala na odpowiednie finansowanie ratownictwa przedszpitalnego.
Obecny algorytm wykorzystuje liczbĊ zespoáów z podziaáem na ich typy (S
i P) oraz uwzglĊdnia funkcjonowanie zespoáów sezonowych.
Dziaáania NFZ
Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania usáug szpitalnych w oparciu o
system Jednorodnych Grup Pacjentów wáącznie z dodatkowymi
mechanizmami finansowania np. odrĊbne finansowania intensywnej
terapii, leków i wyrobów medycznych równieĪ poprzez umowy na
chemioterapiĊ i programy terapeutyczne, zróĪnicowanie postĊpowania w
przypadkach powikáanych.

Pokonanie zmory wielomiesiĊcznego oczekiwania na zabieg lub poradĊ
Dziaáania NFZ
Kontrola w zoz-ach. Weryfikacja stosowanych wskaĨników i dopracowanie
planów zakupów ĞwiadczeĔ medycznych. Modernizacja systemu list
oczekujących i uzyskanie szczegóáowych informacji dotyczących
wybranych procedur medycznych. Dyscyplinowanie zoz-ów w zakresie
usprawnienia obsáugi pacjentów.

6 paĨdziernika
2009 r.

Nie wymaga prac 6 paĨdziernika 2009 r.
parlamentarnych

Projekt koalicji
PO-PSL

5 grudnia 2008 r. 1 stycznia 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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WyodrĊbnienie Ğrodków finansowych na realizacjĊ poszczególnych grup
Nie wymaga prac
ĞwiadczeĔ m.in. w zakresie neurochirurgii, neurologii, otolaryngologii,
parlamentarnych
kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz okulistyki, wraz z
monitorowaniem rzeczywistego czasu oczekiwania pacjentów na realizacjĊ
tych grup ĞwiadczeĔ. Wprowadzenie tego rozwiązania przeáoĪy siĊ na
skrócenie czasu oczekiwania na realizacjĊ m.in. takich procedur jak:
wszczepienie endoprotez, leczenie zaburzeĔ sáuchu za pomocą implantów
Ğlimakowych i pniowych, czy wszczepienie stymulatora struktur gáĊbokich
mózgu.
Placówki ochrony zdrowia publiczne i niepubliczne traktowane jednakowo z równymi szansami konkurowania o kontrakty z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego
Dziaáania NFZ
Obowiązujące przepisy prawa nie róĪnicują sytuacji publicznych i
Nie wymaga prac
niepublicznych placówek przy kontraktowaniu ĞwiadczeĔ opieki medycznej
parlamentarnych
przez NFZ
Godziwe wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia
Nie wymaga prac 6 kwietnia 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
W 2009r. lekarze staĪyĞci bĊdą zarabiaü 2007 zá. Oznacza to wzrost
parlamentarnych
zmieniające rozporządzenie w sprawie
o 10,03% w stosunku do roku 2008 i wzrost o 43,05% w stosunku do roku
staĪu podyplomowego lekarza i lekarza
2007.
dentysty
20 lutego 2009 r. 15 marca 2009 r.
Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie
UmoĪliwienie zróĪnicowania wynagrodzeĔ dla lekarzy rezydentów
lekarza i lekarza dentysty
podejmujących specjalizacje w priorytetowych dziedzinach medycyny
Nie wymaga prac 4 maja 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w
W 2009 r. lekarze rezydenci bĊdą zarabiaü realnie ok. 100 proc. Ğredniej
parlamentarnych
sprawie wysokoĞci zasadniczego
krajowej. Przez pierwsze dwa lata specjalizacji otrzymają 3170 zá,
wynagrodzenia miesiĊcznego lekarzy i
natomiast w dziedzinach priorytetowych - 3602 zá. Po dwóch latach
lekarzy dentystów odbywających
wynagrodzenie wzroĞnie do 3458 zá, a w dziedzinach priorytetowych - do
specjalizacjĊ w ramach rezydentury
3890 zá. Oznacza to wzrost pensji w dziedzinach zwykáych ponad 30 proc.,
a w priorytetowych o 50 proc.
Dziaáania NFZ

Ustawa budĪetowa na rok 2009

Uruchomienie rezerwy celowej w roku 2008 w wysokoĞci 130 mln zá
z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeĔ w ratownictwie medycznym.
ZwiĊkszenie Ğrodków przeznaczonych na ratownictwo medyczne na rok 24 wrzeĞnia 2008
2009 do kwoty 1,7 mld zá
r.

Nie wymaga prac paĨdziernik 2008r.
parlamentarnych
9 stycznia 2009 r. 1 stycznia 2009 r.
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Przeksztaácenie publicznych placówek ochrony zdrowia w spóáki prawa handlowego
Program wieloletni pod nazwą „Wsparcie Program na lata 2009-2011. ZachĊca samorządy do powoáywania spóáek 17 lutego 2009 r.
jednostek samorządu terytorialnego w
kapitaáowych w miejsce przeksztaáconych samodzielnych publicznych
dziaáaniach stabilizujących system
zakáadów opieki zdrowotnej. Dotacja zostanie przeznaczona na spáatĊ
ochrony zdrowia”
zobowiązaĔ publicznoprawnych i czĊĞci zobowiązaĔ cywilnoprawnych.
Dotychczas zainteresowanie programem wyraziáo ponad 100 jednostek.
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
UwzglĊdniono spoáeczny postulat objĊcia programem samorządów, które 27 kwietnia 2009 r.
programu wieloletniego pod nazwą
wczeĞniej dokonaáy przeksztaáceĔ spzoz-ów i utworzyáy spóáki kapitaáowe.
„Wsparcie jednostek samorządu
Otrzymają one dotacjĊ budĪetową w wysokoĞci przejĊtych zobowiązaĔ
terytorialnego w dziaáaniach
publicznoprawnych. W ramach programu kaĪdy samorząd terytorialny
stabilizujących system ochrony zdrowia” otrzyma równieĪ dotacjĊ budĪetową na pokrycie podatku VAT,
zapáaconego od wniesionego aportem majątku do spóáki kapitaáowej.

DokoĔczenie procesu restrukturyzacji publicznych placówek ochrony zdrowia
Informacja z przebiegu realizacji ustawy z Wedáug ustaleĔ Ministerstwa Zdrowia, áączna wysokoĞü zobowiązaĔ 5 grudnia 2007 r.
15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i finansowych na 30 czerwca 2007 r. wyniosáa 10 104,9 mln zá. Najbardziej
zadáuĪone zoz-y znajdują siĊ w województwach: dolnoĞląskim (700,5 mln
restrukturyzacji publicznych zakáadów
zá), mazowieckim (399,7 mln zá), lubuskim (366,7 mln zá) i áódzkim (361,8
opieki zdrowotnej
mln zá). Najmniej zadáuĪone są placówki w opolskim, warmiĔskomazurskim i podlaskim.
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakáadów opieki zdrowotnej

Nowelizacjia przewiduje przekazanie kolejnej transzy poĪyczek dla szpitali, 15 lipca 2008 r.
które chcą wyjĞü ze spirali zadáuĪenia.

Uchwaáa zmieniająca uchwaáĊ w sprawie Zaktualizowano wykaz zakáadów opieki zdrowotnej, które otrzymają 12 lutego 2008 r.
ustanowienia Programu wieloletniego pod dofinansowanie w I póároczu 2008 r. W okresie od 1 stycznia do 30
czerwca br. dofinansowaniem bĊdzie objĊtych 20 placówek szpitalnych.
nazwą „Wzmocnienie bezpieczeĔstwa
zdrowotnego obywateli”

Nie wymaga prac 27 kwietnia 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac 27 kwietnia 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

4 wrzeĞnia 2008 28 paĨdziernika 2008
r.
r.
Nie wymaga prac 12 lutego 2008 r.
parlamentarnych
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Uchwaáa zmieniająca uchwaáĊ w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod
nazwą: „Wzmocnienie bezpieczeĔstwa
zdrowotnego obywateli”
Uchwaáa zmieniająca uchwaáĊ w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod
nazwą „Wzmocnienie bezpieczeĔstwa
zdrowotnego obywateli

Wykaz 208 szpitali, które zostaną dofinansowane w ramach programu 12 sierpnia 2008 r.
„Wzmocnienie bezpieczeĔstwa zdrowotnego obywateli” w II póároczu 2008
r. Chodzi o placówki, mające powyĪej 400 áóĪek, których wáaĞcicielem jest
samorząd terytorialny.

Nie wymaga prac 12 sierpnia 2008 r.
parlamentarnych

Do dofinansowania w ramach programu wytypowano 14 szpitali 24 lutego 2009 r.
klinicznych oraz 5 instytutów prowadzących publiczne zakáady opieki
zdrowotnej. Chodzi o placówki peániące kluczową rolĊ w zabezpieczaniu
potrzeb zdrowotnych obywateli. Na realizacjĊ programu w 2009 r.
przewidziano 200 mln zá z budĪetu paĔstwa

Nie wymaga prac 24 lutego 2009 r.
parlamentarnych

Szpitale, które wykonaáy programy naprawcze w ramach pomocy publicznej i zachowują bieĪącą równowagĊ finansową, bĊdą mogáy skorzystaü z restrukturyzacji finansowej
dawnych dáugów
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
Dotacja
budĪetowa
w
wysokoĞci
przejĊtych
zobowiązaĔ 27 kwietnia 2009 r. Nie wymaga prac 27 kwietnia 2009 r.
programu wieloletniego pod nazwą
publicznoprawnych. W ramach programu kaĪdy samorząd terytorialny
parlamentarnych
„Wsparcie jednostek samorządu
otrzyma równieĪ dotacjĊ budĪetową na pokrycie podatku VAT,
terytorialnego w dziaáaniach
zapáaconego od wniesionego aportem majątku do spóáki kapitaáowej.
stabilizujących system ochrony zdrowia”
Precyzyjne okreĞlenie zakresu i wartoĞci podstawowych ĞwiadczeĔ zdrowotnych
Ustawa o zmianie ustawy o Ğwiadczeniach OkreĞla procedury powstawania katalogu ĞwiadczeĔ gwarantowanych, czyli 16 grudnia 2008 r.
opieki zdrowotnej finansowanych ze
tzw. koszyka ĞwiadczeĔ zdrowotnych. Minister zdrowia okreĞli
Ğrodków publicznych oraz niektórych
w rozporządzeniu wykaz ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej czĊĞciowo
lub caákowicie finansowanych ze Ğrodków publicznych, wskaĪe poziom lub
sposób ich finansowania lub warunki realizacji.
Reforma polityki refundacji leków
Projekt ustawy – Prawo farmaceutyczne
Dostosowanie prawodawstwa polskiego do prawa unijnego m.in. w zakresie Projekt po
badaĔ klinicznych (zasady dobrej praktyki klinicznej)
uzgodnieniach
zewnĊtrznych w
trakcie
opracowywania
uwag.

25 czerwca 2009 12 sierpnia 2009 r.
r.
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Projekt ustawy o wyrobach medycznych

PrzyjĊcie standardów Unii Europejskiej, podwyĪszenie bezpieczeĔstwa Przygotowywane
pacjentów i personelu medycznego, zwiĊkszenie nadzoru nad rynkiem do przekazania do
wyrobów medycznych.
rozpatrzenia na
RadĊ Ministrów

UwzglĊdnienie na liĞcie leków refundowanych preparatów stosowanych w rzadkich schorzeniach pediatrycznych
Listy leków refundowanych
UwzglĊdnienie na wykazach chorób i wykazach leków i wyrobów
medycznych, które ze wzglĊdu na te choroby są wydawane bezpáatnie, za
opáatą ryczaátową lub za czĊĞciową odpáatnoĞcią tzw. chorób rzadkich (w
tym pediatrycznych) PĊcherzowego odwarstwiania naskórka Epidermolysis bullosa; Pierwotnej dyskinezy rzĊsek; ADHD; Choroby
LeĞniakowskiego-Crohna; Fenyloketonurii.

Zarządzenie Ministra Zdrowia powoáujące Zespóá powoáany do rekomendowania ministrowi Zdrowia dziaáaĔ w
Zespóá ds. Chorób Rzadkich
dziedzinie chorób rzadkich, m.in.: finansowania leków sierocych

Nie wymaga prac 16 lipca 2008 r.
parlamentarnych oraz
1 marca 2009 r.

Nie wymaga prac 21 lipca 2008 r.
parlamentarnych

Wprowadzenie przez NFZ
programów terapeutycznych

nowych Wprowadzenie przez narodowy Fundusz Zdrowia nowych programów
Nie wymaga prac Wprowadzone
terapeutycznych dotyczących zapobiegania krwawieniom u dzieci z
parlamentarnych zarządzeniem Prezesa
hemofilią A i B; programu pomp insulinowych dla dzieci i máodzieĪy do 18
NFZ
r. Ī.; terapii mukopolisacharydozy typu II i typu VI; choroby Pompego;
zaburzenia wzrostu u dzieci w wieku 2-16 lat z ciĊĪkim pierwotnym
niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1
Listy leków refundowanych
UwzglĊdnienie na wykazach chorób i wykazach leków i wyrobów
Nie wymaga prac 16 lipca 2008
medycznych, które ze wzglĊdu na te choroby są wydawane bezpáatnie, za
parlamentarnych oraz
opáatą ryczaátową lub za czĊĞciową odpáatnoĞcią tzw. chorób rzadkich (w
1 marca 2009
tym pediatrycznych) PĊcherzowego odwarstwiania naskórka Epidermolysis bullosa; Pierwotnej dyskinezy rzĊsek; ADHD; Choroby
LeĞniakowskiego-Crohna; Fenyloketonurii.
Stworzenie lekarzom i pielĊgniarkom rozpoczynającym pracĊ perspektyw w kraju – wzrost Ğrodków z budĪetu na wynagrodzenia staĪystów i rezydentów
Nie wymaga prac 6 kwietnia 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
W 2009r. lekarze staĪyĞci bĊdą zarabiaü 2007 zá. Oznacza to wzrost o
parlamentarnych
zmieniające rozporządzenie w sprawie
10,03% w stosunku do roku 2008 i wzrost o 43,05% w stosunku do roku
staĪu podyplomowego lekarza i lekarza
2007.
dentysty
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia w
sprawie wysokoĞci zasadniczego
wynagrodzenia miesiĊcznego lekarzy i
lekarzy dentystów odbywających
specjalizacjĊ w ramach rezydentury

Nie wymaga prac 4 maja 2009 r.
parlamentarnych

W 2009 r. lekarze rezydenci bĊdą zarabiaü realnie ok. 100 proc. Ğredniej
krajowej. Przez pierwsze dwa lata specjalizacji otrzymają 3170 zá,
natomiast w dziedzinach priorytetowych - 3602 zá. Po dwóch latach
wynagrodzenie wzroĞnie do 3458 zá, a w dziedzinach priorytetowych - do
3890 zá. Oznacza to wzrost pensji w dziedzinach zwykáych ponad 30 proc.,
a w priorytetowych o 50 proc.

Uáatwienie otwierania specjalizacji i uproszczenie zasad ich uzyskiwania
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia Zniesienie podziaáu na specjalizacje podstawowe i szczegóáowe, co
doprowadzi do skrócenia okresu specjalizacji (zwáaszcza w specjalizacjach
19 wrzeĞnia 2008 r. zmieniające
szczegóáowych).
UmoĪliwienie
lekarzom
posiadającym
prawo
rozporządzenie w sprawie specjalizacji
wykonywania zawodu (lekarze „po staĪu”) podejmowania dowolnej
lekarzy i lekarzy dentystów
specjalizacji. Zmiana terminu rozpoczĊcia specjalizacji do 15 listopada i 15
kwietnia tak, aby maksymalnie przybliĪyü go do terminu zakoĔczenia staĪu
podyplomowego - 31 paĨdziernika i 31 marca (i wyeliminowaü zbyt dáugi
okres oczekiwania na rozpoczĊcie specjalizacji). Zmiana zasad
przeprowadzania postĊpowania kwalifikacyjnego oparta na wyniku
LEP/LDEP, a w przypadku jednolitej liczby punktów dodatkowo na
Ğredniej ze studiów, a w przypadku tej samej Ğredniej ze studiów
– w ostatecznoĞci rozmowa kwalifikacyjna;
Zniesienie podziaáu na specjalizacje podstawowe i szczegóáowe i
ZaáoĪenia do projektu ustawy o zmianie
wprowadzenie tzw. „moduáowego systemu specjalizacji” co skróci czas
ustawy o zawodach lekarza i lekarza
konieczny do uzyskania tytuáu specjalisty. Weryfikacja warunków
dentysty
akredytacji znacząco zwiĊkszy liczbĊ miejsc akredytowanych. Modyfikacja
standardów ksztaácenia i upraktycznienie studiów, co pozwoli na likwidacjĊ
staĪu podyplomowego. Weryfikacja i urealnienie programów specjalizacji.
Rezygnacja z czĊĞci praktycznej w PaĔstwowym Egzaminie
Specjalizacyjnym. Zakáada siĊ, Īe ustawa powinna wejĞü w Īycie najpóĨniej
w kwietniu 2010 r.

19 wrzeĞnia 2008
r.

Nie wymaga prac 19 wrzeĞnia 2008 r.
parlamentarnych

20 paĨdziernika
2009 r.
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Szczegóáowa analiza celowoĞci lekarskiego egzaminu podyplomowego i ewentualnie szybka jego modyfikacja
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia Zmiana zasad przeprowadzania postĊpowania kwalifikacyjnego oparta na 19 wrzeĞnia 2008
19 wrzeĞnia 2008 r. zmieniające wyniku LEP/LDEP, a w przypadku jednolitej liczby punktów dodatkowo na r.
rozporządzenie w sprawie specjalizacji Ğredniej ze studiów, a w przypadku tej samej Ğredniej ze studiów – w
lekarzy i lekarzy dentystów
ostatecznoĞci rozmowa kwalifikacyjna; UwzglĊdnienie postulatu lekarzy
dotyczącego moĪliwoĞci zdawania Lekarskiego Egzaminu Podyplomowego
lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Podyplomowego przed lub w
trakcie stazu podyplomowego, a nie wyáącznie po jego zakoĔczeniu.
Pozwala to lekarzom na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu
bezpoĞrednio po staĪu podyplomowym. Maksymalnie zostaá skrócony okres
od uzyskania przez máodych lekarzy prawa wykonywania zawodu do
rozpoczĊcia specjalizacji. Obecnie lekarz, który ukoĔczy staĪ podyplomowy
np. 31 paĨdziernika, moĪe rozpocząü specjalizacjĊ juĪ 16 listopada, a nie
(jak dotychczas) dopiero 1 marca roku nastĊpnego.

Nie wymaga prac 19 wrzeĞnia 2008 r.
parlamentarnych
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Jak najszybsze uruchomienie prac nad strategią rozwoju spoáeczeĔstwa obywatelskiego na najbliĪsze 15, 20 lat
Edukacja obywatelska, promocja zaangaĪowania w sprawy publiczne, np. 4 listopada 2008 r. Nie wymaga prac
Uchwaáa w sprawie przyjĊcia Strategii
przez
udziaá w debatach publicznych lub konsultacjach spoáecznych w
Wspierania Rozwoju SpoáeczeĔstwa
parlamentarnych
sprawach
waĪnych dla kraju, regionu i spoáecznoĞci lokalnej. Wsparcie dla
Obywatelskiego na lata 2009-2015
instytucji pozarządowych, inicjatyw umoĪliwiających rozwój wolontariatu
i filantropii.

Uchwaáa w sprawie przyjĊcia krajowego
Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 20092013

Krajowy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) 4 listopada 2008 r. Nie wymaga prac
ma zwiĊkszyü udziaá organizacji pozarządowych, instytucji koĞcielnych i
parlamentarnych
związków
wyznaniowych,
prowadzących
dziaáalnoĞü
poĪytku
publicznego, w realizacji zadaĔ publicznych. Na program trzeba
przeznaczaü rocznie 60 mln zá z budĪetu paĔstwa.

Zmiana ustawy o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i wolontariacie
Ma na celu udoskonalenie dotychczasowych regulacji, które stworzą 6 stycznia 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy
warunki do efektywniejszego wspóádziaáania organizacji pozarządowych z
o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego
organami
administracji publicznej przez wzmocnienie instytucji, zasad i
i o wolontariacie oraz niektórych innych
form
dialogu
spoáecznego, zwiĊkszenia racjonalnoĞci spoáecznej i
ustaw
ekonomicznej realizacji zadaĔ publicznych sáuĪących rozwojowi, zarówno
na poziomie lokalny, jak i makrospoáecznym. Uáatwienia w zlecaniu zadaĔ
publicznych organizacjom pozarządowym

Po II czytaniu.
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Nadanie w drodze ustawy statusu staáego programu Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich. Zapewnienie w budĪecie na przyszáy rok 60 mln zá na ten cel
Rozporządzenie w sprawie dokonywania Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera inicjatywy pozarządowych, jeĞli 11 marca 2008 r. Nie wymaga prac
chodzi o realizacjĊ zadaĔ publicznych. Pomoc finansowa przeznaczona jest
wydatków z budĪetu paĔstwa w roku
parlamentarnych
m.in. dla organizacji zajmujących siĊ aktywizacją osób starszych,
2008, pochodzących ze Ğrodków z
problemami dzieci i máodzieĪy, integracją osób niepeánosprawnych,
rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw
wspieraniem rodzin, promocją zdrowia oraz dziaáaniem na rzecz Ğrodowisk
Obywatelskich, wraz z zaáącznikiem
kombatanckich i osób represjonowanych. Wsparcie otrzymają teĪ inicjatywy
„Podstawowe dziaáania ministra pracy i
dotyczące m.in. rozwoju wolontariatu, integracji repatriantów i
polityki spoáecznej w zakresie
cudzoziemców oraz aktywizacji zawodowej osób znajdujących siĊ w trudnej
wydatkowania Ğrodków z rezerwy
sytuacji
na rynku pracy. Na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
celowej Fundusz Inicjatyw
zarezerwowano
w 2008 r. 60 mln zá.
Obywatelskich budĪetu paĔstwa na 2008
r.
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SEKTOR KULTURY
DZIAàANIA
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SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE

Przeprowadzenie dáugo oczekiwanej zmiany systemu organizacji sektora kultury
Na zamówienie MKiDN powstaá wieloczĊĞciowy raport diagnozujący
Raport o stanie kultury Polskiej
Nie wymaga prac
kondycjĊ polskiej kultury, zawierający rekomendacje zmian. Autorami
parlamentarnych
poszczególnych raportów są specjaliĞci róĪnych dziedzin obszaru kultury.
Systemowa stabilizacja finansowania sektora kultury, która przez nowe Ĩródáa finansowania doprowadzi do zwiĊkszenia puli Ğrodków publicznych na ten cel
Udzielanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania
Rozwój systemu finansowania
przedsiĊwziĊü z zakresu kinematografii.
kinematografii w oparciu o dochody
rynku audiowizualnego
Prace przygotowawcze do wprowadzenia systemu opáaty miejscowej II póárocze 2009
Opáata miejscowa przeznaczona na
(obok tzw. taksy klimatycznej) w miejscowoĞciach o charakterze r.
konserwacjĊ zabytków
zabytkowym z przeznaczeniem na konserwacjĊ i ochronĊ zabytków.
Powoáanie Narodowego Instytutu Audiowizualnego sáuĪy ochronie Trwają prace,
ZaáoĪenia do projektu ustawy o
Narodowym Instytucie Audiowizualnym narodowego zasobu audiowizualnego oraz wspieraniu powszechnego do planowane
niego dostĊpu. Projekt przewiduje wprowadzenie funduszu na rzecz przyjĊcie I
digitalizacji oraz uregulowanie obowiązków podmiotów zewnĊtrznych kwartaá 2010
polegających przede wszystkim na koniecznoĞci przekazywania jej
utworów audiowizualnych w celu archiwizacji.
Usprawnienie systemu upowszechniania kultury polskiej i wiedzy o niej
Projekt ustawy o Instytucie Kultury
Trwają prace,
na
Ğwiecie oraz promocji Polski za granicą. Utworzenie Instytutu „Kultura projekt stanie na
Polskiej
Polska” – podmiotu silnego, stabilnego oraz zdolnego do realizacji celu
Komitecie Rady
strategicznego jakim jest promocja kultury polskiej za granicą.
Ministrów w
listopadzie 2009
r.
Walka z przesadnym fiskalizmem w szeroko rozumianej kulturze
Projekt zaáoĪeĔ do projektu ustawy o
Projekt zawiera rozwiązania prawne i organizacyjne przyczyniające siĊ do
zmianie ustawy o organizowaniu i
walki z fiskalizmem w kulturze. M.in. umoĪliwiających wykorzystanie
prowadzeniu dziaáalnoĞci kulturalnej oraz alternatywnych Ĩródeá finansowania, czy zwiĊkszających autonomiĊ
o zmianie innych ustaw.
podmiotów dziaáających w sektorze kultury.

Trwają prace,
planowane
przyjĊcie grudzieĔ
2009 r.
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Stworzenie warunków dla staáej i niepodanej politycznym modom pielĊgnacji historycznego dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa minionych pokoleĔ
W krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami okreĞla Trwają prace,
Krajowy program ochrony zabytków
siĊ w szczególnoĞci cele i kierunki dziaáaĔ oraz zadania w zakresie planowane
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób przyjĊcie II kwartaá
finansowania.
2010 r.
1
wrzeĞnia
2008
r.
Minister
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego
podpisaá
Powoáanie Muzeum II Wojny ĝwiatowej
Nie wymaga prac
na Westerplatte zarządzenie powoáujące Muzeum Westerplatte w
parlamentarnych
GdaĔsku. Ogólnym zaáoĪeniem Muzeum jest ukazanie Polski jako
pierwszego w Europie zbrojnego przeciwnika Niemców i Sowietów,
doĞwiadczeĔ eksterminacyjnych obu totalitaryzmów, fenomenu Polskiego
PaĔstwa Podziemnego, przymusowych migracji milionów polskich
obywateli i wpisanie tego doĞwiadczenia w szerszy historyczny kontekst
wydarzeĔ związanych z II wojna Ğwiatową.
Powoáanie Muzeum Józefa Piásudskiego 10 listopada 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan
Nie wymaga prac
Zdrojewski oraz, w imieniu Fundacji Rodziny Józefa Piásudskiego, pani
w Sulejówku
parlamentarnych
Jadwiga Jaraczewska, córka Marszaáka Józefa Piásudskiego podpisali
umowĊ o utworzeniu Muzeum Józefa Piásudskiego w Sulejówku.
Raport zostaá przygotowany przez interdyscyplinarny zespóá powoáany na
Raport „Historia i toĪsamoĞü”
Nie wymaga prac
proĞbĊ Ministra KiDN na Uniwersytecie Warszawskim w celu
parlamentarnych
sformuáowania niezaleĪnych rekomendacji i wskazaĔ w obszarze polityki
historycznej.
Realizacja dziaáaĔ w ramach Priorytetu 3 Celem priorytetu jest zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego o
Nie wymaga prac
znaczeniu europejskim wraz z jego otoczeniem, wykreowanie
„Ochrona kulturowego dziedzictwa
parlamentarnych
narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach
europejskiego” Mechanizmu
Polski (m.in. w Warszawie, Krakowie, GdaĔsku, Wrocáawiu, Poznaniu.
Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowy
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Wsparcie rozwoju sztuki wspóáczesnej
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Projekt kluczowy realizowany z funduszy europejskich, XI Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko - Kultura i dziedzictwo
Warszawie
kulturowe (POIiĝ).
Instytucja bĊdzie prezentowaü sztukĊ powstaáą po 1989 roku jako punkt
wyjĞcia do opisu specyfiki sztuki czasów transformacji. Muzeum ma na celu
inspirowanie i prowadzenie dziaáalnoĞci popularyzatorskiej dotyczącej
najszerszego pojĊcia sztuki, m. in. sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki.
Muzeum bĊdzie pierwszą w Polsce od zakoĔczenia II wojny Ğwiatowej tak
duĪą inwestycją poĞwiĊconą sztuce. Ze wzglĊdu na uniwersalny charakter
przesáania instytucji, zasiĊg jej oddziaáywania ma charakter
miĊdzynarodowy. Caákowita wartoĞü projektu wynosi prawie 270,0 mln
PLN, z czego aĪ 179,68 mln PLN bĊdzie pochodziáo ze Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Finansowanie projektów z zakresu sztuki
wspóáczesnej

Nie wymaga prac ZakoĔczenie
inwestycji
jest
parlamentarnych
przewidywane na rok
2014 r.

Zadanie realizowane przede wszystkim poprzez Programy Ministra,
gáównie: Wydarzenia artystyczne, Edukacja kulturalna, Infrastruktura
kultury, Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przemysáów kultury i sektora kreatywnego
Projekt ma na celu implementacje dyrektywy europejskiej o
ZaáoĪenia do projekt ustawy o zmianie
audiowizualnych usáugach medialnych. Projekt zawieraü bĊdzie m.in.
ustawy o radiofonii i telewizji
definicje audiowizualnej usáugi medialnej, a takĪe nowe regulacje dotyczące
linearnych i nielinearnych usáug medialnych. Projekt dotyczyá bĊdzie takĪe
regulacji odnoĞnie reklam i lokowania produktów.
Celem nowelizacji jest usuniĊcie zdezaktualizowanych terminów
Projekt ustawy o zmianie ustawy –
wystĊpujących w dotychczas obowiązującej ustawie i dostosowanie jej do
Prawo prasowe oraz niektórych innych
wymogów
wspóáczesnego rynku mediów oraz standardów prawnych
ustaw
przyjĊtych w krajach europejskich. Projekt ustawy w sposób kompleksowy
ureguluje problematykĊ związaną z prawem prasowym, usprawni
funkcjonowanie prasy w tym okreĞli prawa i obowiązki dziennikarzy.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Trwają prace,
planowane
przyjĊcie I
kwartaá 2010
Trwają prace,
planowane
przyjĊcie I
kwartaá 2010 r.
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Wprowadzenie Regionalnych Funduszy Polski Instytut Sztuki Filmowej, bĊdący jednostką MKiDN, przygotowaá
Filmowych
propozycje form organizacyjno-prawnych (dokumenty programowe i
analizy prawne) dla wprowadzenia w Polsce systemu regionalnych funduszy
filmowych. W dziaáalnoĞü kulturalną paĔstwa, w obszarze kinematografii,
zostaáy zaangaĪowane samorządy w caáej Polsce. Obecnie dziaáa 11
funduszy filmowych, m.in. ĝląski, DolnoĞląski, àódzki i Maáopolski. W
przygotowaniu jest powstanie kolejnych.
Dofinansowanie produkcji
filmowych w systemie regionalnych funduszy pozwala na poáączenie dwóch
dziedzin dziaáalnoĞci paĔstwa: tworzenie kinematografii narodowej i
promowanie polskich miast i regionów.
Utworzenie STUDIA „Máodzi i Film” Polski Instytut Sztuki Filmowej bĊdący jednostką MKiDN odpowiedziaá
im. Andrzeja Munka
takĪe na potrzebĊ stworzenia miejsca profesjonalnego debiutu, gdzie pod
okiem wybitnych nauczycieli; reĪyserów, operatorów i scenarzystów máodzi
filmowcy realizują swoje pierwsze i drugie filmy. Powoáanie Studia jest
inwestycją w
przyszáoĞü polskiej kinematografii, kolejne pokolenie
twórców polskiej sztuki filmowej.
Studio Munka jest dziĞ producentem peánometraĪowych filmów fabularnych
przeznaczonych do kin m.in. , a takĪe filmów krótkometraĪowych z
programów "30 minut", "Pierwszy dokument", "Máoda animacja".
DziaáalnoĞü Studia nie tylko uáatwia debiutantom realizacjĊ pierwszych
filmów ale pozwala zdobyü niezbĊdne doĞwiadczenie na rynku filmowym.
Nakáady finansowe 2 230 000.
ZwiĊkszenie upowszechnienia dostĊpu do dóbr kultury poprzez rozbudowĊ infrastruktury kulturalnej
Digitalizacja zasobów muzeów, bibliotek i archiwów, tworzenie bibliotek
Program digitalizacji dóbr kultury
cyfrowych i wirtualnych muzeów pozwalających na powszechny dostĊp do
zasobów kultury przy wykorzystaniu Internetu. Minister KiDN powoáaá
Centra Kompetencji koordynujące wdraĪanie Programu.
Program wieloletni „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”
Budowa Centrum Chopinowskiego
Budowa budynku przy ul. Tamka 43 w Warszawie, który jest czĊĞcią
powstającego Centrum Chopinowskiego. Adaptacja Zamku Ostrogskich
oraz rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem –
prace w Domu Urodzenia F. Chopina w ĩelazowej Woli. W roku 2008 na
projekt przeznaczono 35 088 000 zá.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac ZakoĔczenie
inwestycji
parlamentarnych
przewidywane
2010 r.
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jest
na

Budowa Muzeum Historii Polski

Budowa MiĊdzynarodowego Centrum
Kultur w Kielcach

Budowa Muzeum Historii ĩydów
Polskich

Powoáane w 2006 roku Muzeum nie posiada wáasnej siedziby - budynek
instytucji ma stanąü nad Trasą àazienkowską, a rozpoczĊcie budowy
przewidywane jest na rok 2011. Staáa ekspozycja Muzeum obejmie
powierzchniĊ ok. 10 tysiĊcy metrów kwadratowych. UkaĪe wiele waĪnych
aspektów historii Polski - z punktu widzenia polityki, kultury i nauk
spoáecznych.
Projekt realizowany z funduszy europejskich. W budynku mają byü m.in.
wielofunkcyjna sala koncertowa, sala kameralna, dziedziniec koncertowy,
biblioteka oraz foyer, gdzie znajdzie siĊ takĪe galeria. Szczególnym
miejscem ma byü sala koncertowa, gdzie oprócz koncertów, przedstawieĔ
operowych, musicali oraz baletu, bĊdą siĊ takĪe odbywaü pokazy filmów. W
zamierzeniu MiĊdzynarodowe Centrum Kultur ma siĊ staü oĞrodkiem Īycia
kulturalnego o znaczeniu ogólnopolskim oraz miejscem spotkaĔ artystów z
kraju i zagranicy. Caákowita wartoĞü projektu wynosi 80,23 mln PLN, z
czego znaczna czĊĞü bĊdzie pochodziáa ze Ğrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Program wieloletni. Celem gáównym realizacji programu jest
zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej
Ğwiatowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie
wystawienniczym i edukacyjnym udostĊpniającej zgromadzone zbiory
szerokiej publicznoĞci z kraju i z zagranicy poprzez stworzenie w
szczególnoĞci ekspozycji staáej Muzeum. W roku 2008 na realizacje
projektu przeznaczono 2 777 631 zá.

Uchwaáa Rady Ministrów w sprawie
KoniecznoĞü uchwalenia programu wieloletniego pod nazwą „Kontynuacja
ustanowienia programu wieloletniego pod budowy Muzeum Historii ĩydów Polskich” jest uzasadniona przesuniĊciem
nazwą „Kontynuacja budowy Muzeum
siĊ terminu realizacji inwestycji oraz zwiĊkszeniem jej finansowania ze
Historii ĩydów Polskich”
Ğrodków publicznych (w tym z budĪetu paĔstwa) w poszczególnych latach
jej realizacji.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

29 wrzeĞnia
2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Budowa Europejskiego Centrum
SolidarnoĞci w GdaĔsku

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej
Europejskie Centrum Sztuki w
Biaáymstoku

Budowa Narodowego Forum Muzyki we
Wrocáawiu

Projekt kluczowy realizowany z funduszy europejskich, XI Priorytetu POIiĝ
- Kultura i dziedzictwo kulturowe. Projekt dotyczy budowy na terenach
postoczniowych przeznaczonych do rewitalizacji nowego obiektu
publicznego o wysokich walorach architektonicznych, mieszczącego
zaáoĪony program funkcjonalny i umoĪliwiającego prowadzenie peánej
dziaáalnoĞci statutowej instytucji kultury wystĊpującej pod nazwą
Europejskie Centrum SolidarnoĞci. Ze wzglĊdu na uniwersalny charakter
przesáania instytucji, zasiĊg jej oddziaáywania ma charakter
miĊdzynarodowy. Caákowita wartoĞü projektu wynosi prawie 292,8 mln
PLN, z czego aĪ 140,15 mln PLN bĊdzie pochodziáo ze Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt kluczowy realizowany z funduszy europejskich, XI Priorytetu POIiĝ
- Kultura i dziedzictwo kulturowe. Inwestycja ta w zasadniczy sposób
wpáynie na rozwój kultury oraz zwiĊkszy dostĊpnoĞü do jej dóbr
mieszkaĔcom i turystom odwiedzającym póánocno-wschodnią PolskĊ.
Instytucja ma takĪe byü kulturalną „Bramą Wschodu" umoĪliwiającą
wspóápracĊ polskich artystów i artystów z UE z artystami ze wschodu, m.in.
z Rosji czy Biaáorusi, jednoczeĞnie zacieĞniając i rozwijając związki
kulturowe tego regionu Europy. Caákowita wartoĞü projektu wynosi prawie
179 mln PLN, z czego aĪ 101 mln PLN bĊdzie pochodziáo ze Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany z funduszy europejskich. Budowa unikatowego obiektu
o najnowoczeĞniejszych zaáoĪeniach akustycznych i architektonicznych. W
budynku znajdzie siĊ wielka sala koncertowa (w maksymalnej konfiguracji
posiadająca 1 800 miejsc siedzących, oferująca moĪliwoĞü realizacji
programów TV), sala kinowa i widowiskowa. Nowa sala koncertowa bĊdzie
wyjątkowym w tej czĊĞci Europy obiektem, dorównującym klasą salom
Ğwiatowym, co pozwoli na prezentacje najwyĪszej jakoĞci przedsiĊwziĊü
artystycznych dorobku kultury polskiej i Ğwiatowej. Ponadto w budynku
znajdą siĊ trzy sale kameralne, przestrzeĔ wystawiennicza, studio nagraĔ
oraz biblioteka. Caákowity koszt projektu wyniesie prawie 283 mln zá, z
czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wyniesie prawie 144 mln zá.

Nie wymaga prac ZakoĔczenie
inwestycji
parlamentarnych
przewidywane
sierpieĔ 2012 r.

jest
na

Nie wymaga prac ZakoĔczenie
inwestycji
jest
parlamentarnych
przewidywane
na
pierwszą poáowĊ 2011
r.

Nie wymaga prac ZakoĔczenie
realizacji projektu
parlamentarnych
planuje siĊ na 2011 r.
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EURO 2012
DZIAàANIA

OPIS

Organizacja Euro 2012 – mistrzostwa nie tylko odbĊdą siĊ w Polsce, ale bĊdą takĪe dobrze zorganizowane
Sprawozdanie z realizacji przedsiĊwziĊü Lista zadaĔ dotyczących okreĞlenia kierunków zmian w prawie,
uáatwiających realizacjĊ przedsiĊwziĊü EURO 2012. Podsumowanie
EURO 2012
dotychczasowych dziaáaĔ.
UmoĪliwienie realizacji inwestycji stadionowych (budowa, rozbudowa i
Uchwaáa w sprawie ustanowienia
modernizacja) na EURO 2012. Z budĪetu paĔstwa zaplanowano caákowite
programu wieloletniego pod nazwą:
sfinansowanie budowy Narodowego Centrum Sportu – Stadionu
„Przygotowanie i wykonanie
Narodowego w Warszawie oraz dofinansowanie budowy, rozbudowy i
przedsiĊwziĊü Euro 2012”
modernizacji stadionów w GdaĔsku, Poznaniu, Wrocáawiu, Chorzowie i
Krakowie. Nakáady na realizacjĊ programu w latach 2008–2012 wyniosą
áącznie ok. 3,5 mld zá – ok. 1,7 mld zá bĊdzie pochodziü z budĪetu paĔstwa
Wykaz przedsiĊwziĊü Euro 2012 zostaá rozszerzony. Chodzi o inwestycje
Rozporządzenie zmieniające
dotyczące
infrastruktury powiązanej ze stadionami oraz uáatwienia
rozporządzenie w sprawie wykazu
komunikacyjne
związane z organizacją Euro 2012. Nowy wykaz dotyczy
przedsiĊwziĊü Euro 2012
wszystkich miast biorących udziaá w imprezie, a takĪe dwóch miast
alternatywnych - Chorzowa i Krakowa. Trwają prace nad kolejną zmianą
rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiĊwziĊü Euro 2012.
Sprawozdanie z realizacji przedsiĊwziĊü W pierwszym póároczu 2008 r. przyspieszenie przygotowaĔ do EURO
EURO 2012 za okres od lutego do
2012.
Konieczne
przygotowanie
przetargów
na
inwestycje
czerwca 2008 r.
infrastrukturalne i rozpoczĊcie prac budowlanych w drugiej poáowie 2008
r. Konieczne utrzymanie dobrego tempa prac i dobrej wspóápracy z UEFA.
Harmonogram obejmuje ponad 360 projektów inwestycyjnych.

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE

25 marca 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

24 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 24 czerwca 2008 r.
parlamentarnych

8 lipca 2008 r.

Nie wymaga prac 1 sierpnia 2008 r.
parlamentarnych

2 wrzeĞnia 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Sprawozdanie z realizacji przedsiĊwziĊü
EURO 2012 (lipiec 2008 r. – styczeĔ
2009 r.)

NajwaĪniejsze inwestycje weszáy w fazĊ przetargów. Na początku
paĨdziernika 2008 r. rozpoczĊto prace ziemne na Stadionie Narodowym.
Prowadzone są prace na stadionach w Krakowie i Poznaniu.
Przygotowano teren do rozpoczĊcia robót w GdaĔsku i Wrocáawiu,
uzyskując wszystkie pozwolenia niezbĊdne do rozpoczĊcia budowy.
Wybrano 44 propozycje lokalizacji centrów pobytowych dla druĪyn
uczestniczących w UEFA EURO 2012. Plan realizacji inwestycji
stadionowych:
• rozpoczĊcie budowy stadionów: Chorzów (1 lipca 2009 r.); GdaĔsk (21
kwietnia 2009 r.); Kraków (29 stycznia 2009 r.); PoznaĔ (28 stycznia 2009
r.); Warszawa (07 kwietnia 2009 r.); Wrocáaw (luty/marzec 2009 r.)
• zakoĔczenie budowy stadionów: Chorzów (30 kwietnia 2011 r.); GdaĔsk
(23 grudnia 2010 r.); Kraków (14 maja 2010 r.); PoznaĔ (30 czerwca 2010
r.); Warszawa (16 maja 2011 r.); Wrocáaw (31 grudnia 2010 r.).
Ustawa o bezpieczeĔstwie imprez
Zaostrzenie represji wobec chuliganów stadionowych, wprowadzenie
masowych
instytucji sáuĪby informacyjnej (stewardów), którzy bĊdą pomagaü
sáuĪbom porządkowym i kibicom. Ustawa utrzymaáa Ğrodek karny w
postaci zakazu wstĊpu na imprezĊ masową (tzw. zakaz stadionowy) i
wprowadziáa jako nową instytucjĊ, tzw. zagraniczny zakaz stadionowy
oraz zakaz klubowy, który moĪe byü nakáadany przez organizatora
imprezy sportowej. Nowe przepisy zaostrzyáy kary finansowe.
Obecnie finalizowane są prace nad aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Uchwaáa zmieniająca uchwaáĊ w sprawie Podstawowa zmiana w programie dotyczy kosztów budowy Stadionu
ustanowienia programu wieloletniego pod Narodowego w Warszawie, które są w caáoĞci finansowane z budĪetu
paĔstwa. W 2006 r. przyjĊto, Īe bĊdzie to 1 220 000 tys. zá. Prognoza ta
nazwą „Przygotowanie i wykonanie
nie
byáa jednak oparta na projekcie budowlanym, wykonawczym lub
przedsiĊwziĊü Euro 2012”
kosztorysie inwestorskim. Nie byáo moĪna teĪ porównaü kosztów tego
przedsiĊwziĊcia z podobnym obiektem. Ostateczne kwoty kosztorysowe
znane byáy na przeáomie roku 2008 i 2009. Przetarg na generalnego
wykonawcĊ II etapu budowy rozstrzygniĊto w kwietniu br., umowĊ
podpisano w maju br., i to pozwoliáo realnie oszacowaü caákowity koszt
inwestycji na 1 914 631 tys. zá. Po tych zmianach wartoĞü nakáadów na
wykonanie programu wyniesie 4 880 631 tys. zá, w tym 2 483 531 tys. zá
ze Ğrodków budĪetu paĔstwa.

24 lutego 2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

23 wrzeĞnia 2008
r.

20 marca 2009 r.

27 paĨdziernika
2009 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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1 sierpnia 2009 r.

Zintegrowana Koncepcja BezpieczeĔstwa W czerwcu 2009 r. opracowano zaáoĪenia do kompleksowej wizji
zapewnienia bezpieczeĔstwa podczas ME w piáce noĪnej EURO 2012. Jej
na EURO 2012
wyrazem jest aktualizowany na bieĪąco dokument pn. Zintegrowana
Koncepcja BezpieczeĔstwa. Jest to realizacja zobowiązania wynikającego
z Umowy dotyczącej przeprowadzenia finaáowego turnieju UEFA EURO
2012™ podpisanej w 2007 r. miĊdzy Unią Europejskich Związków
Piákarskich (UEFA) a Polskim Związkiem Piáki NoĪnej (PZPN) i
Federacją Futbolu Ukrainy (FFU). Powstanie takiej koncepcji wymagaáo
intensywnej wspóápracy MSWiA, PZPN, Spóáki PL.2012 oraz innych
resortów i instytucji. Dokument podlega bieĪącej aktualizacji w miarĊ
zbliĪania siĊ terminu finaáowego turnieju UEFA EURO 2012.
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rada BezpieczeĔstwa Imprez Sportowych, ma na celu systemowe 23 wrzeĞnia 2008
z dnia 23 wrzeĞnia 2008 r. w sprawie
podejĞcie do bezpieczeĔstwa imprez sportowych, uwzglĊdniające dziaáania r.
powoáania Rady BezpieczeĔstwa Imprez administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji spoáecznych.
Sportowych
Dziaáania Rady są ukierunkowane na wyksztaácanie pozytywnych postaw
kibica począwszy od najmáodszych obywateli, realizowane są m.in.
szeroki dialog oraz promowanie i wdraĪanie licznych inicjatyw
profilaktyczno-edukacyjnych, wpisując siĊ tym samym w przygotowania
do zapewnienia bezpieczeĔstwa przyjaznej atmosfery podczas EURO
2012. Przewodniczącym Rady jest Wiceminister Spraw WewnĊtrznych i
Administracji.
21 stycznia 2008 r. w Warszawie
Deklaracja dotyczy wspóápracy obu Stron w celu zapewnienia
Minister Spraw WewnĊtrznych i
bezpieczeĔstwa podczas Mistrzostw Europy w Piáce NoĪnej UEFA EURO
Administracji RP podpisaá z Ministrem
2012.
Spraw WewnĊtrznych Ukrainy
„DeklaracjĊ wspóápracy w sprawie
bezpieczeĔstwa turnieju finaáowego
Mistrzostw Europy w Piáce NoĪnej UEFA
EURO 2012”.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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SPORT
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE
Realizacja narodowego programu „Boisko w mojej gminie” – do roku 2012 w kaĪdej polskiej gminie powstanie boisko ze sztuczną murawą i oĞwietleniem, do roku 2012
powstanie mniej wiĊc 2012 boisk
OkreĞlenie zasad finansowania inwestycji w ramach programu „Moje boisko 8 kwietnia 2008 Nie wymaga prac 14 kwietnia 2008 r.
Rozporządzenie w sprawie decyzji
–
Orlik 2012”. W latach 2008-2012 zostanie wybudowane ponad 2000 r.
dotyczących zapewnienia finansowania z
parlamentarnych
kompleksów
boisk sportowych (boisko piákarskie z nawierzchnią z trawy
budĪetu paĔstwa inwestycji planowanych
syntetycznej, wielofunkcyjne boisko do piáki koszykowej i siatkowej o
do realizacji w ramach programu „Moje
nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza sanitarno-szatniowego).
boisko – Orlik 2012”
WstĊpny koszt budowy jednego kompleksu wynosi ok. 1 mln zá netto.
Pieniądze na budowĊ pochodziü bĊdą z budĪetów samorządowych, budĪetu
paĔstwa oraz ze Ğrodków wáasnych beneficjentów. Obecnie otwarto juĪ 760
„Orlików”. Na rok 2009 zabezpieczono Ğrodki na budowĊ 750 takich
obiektów
Rozporządzenie okreĞla zakres zadaĔ związanych z budową i remontami
Rozporządzenie w sprawie
Nie wymaga prac 7 kwietnia 2009 r.
obiektów
sportowych
oraz
rozwijaniem
sportu,
w
szczególnoĞci
wĞród
dofinansowania z budĪetu paĔstwa zadaĔ
parlamentarnych
dzieci i máodzieĪy, a takĪe sportu osób niepeánosprawnych, objĊtych
związanych z budową i remontami
dofinansowaniem z budĪetu paĔstwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na
obiektów sportowych oraz rozwijaniem
te zadania.
sportu.
Wsparcie publiczne dla związków sportowych, które zapewnią w maksymalnym stopniu uczciwe i efektywne wykorzystanie Ğrodków publicznych
Sprawniejsze funkcjonowanie polskich związków sportowych i wiĊksza 16 wrzeĞnia
ZaáoĪenia do projektu ustawy o sporcie
Nie wymaga prac
przejrzystoĞü w dysponowaniu przez nie Ğrodkami publicznymi. OkreĞlenie 2008 r.
parlamentarnych
zasad i warunków rozwoju oraz wspierania sportu przez instytucje
administracji publicznej. OkreĞlenie warunków tworzenia i funkcjonowania
klubów sportowych oraz polskich związków sportowych. Uregulowanie
wspóázawodnictwa, sportu niepeánosprawnych oraz uzyskiwania uprawnieĔ
i kwalifikacji w sporcie. Rozwiązania umoĪliwiające efektywniejsze
zwalczanie dopingu oraz korupcji w sporcie.
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Sprawniejsze funkcjonowanie polskich związków sportowych i wiĊksza 11 sierpnia 2009
przejrzystoĞü w dysponowaniu przez nie Ğrodkami publicznymi. OkreĞlenie r.
zasad i warunków rozwoju oraz wspierania sportu przez instytucje
administracji publicznej. OkreĞlenie warunków tworzenia i funkcjonowania
klubów sportowych oraz polskich związków sportowych. Uregulowanie
wspóázawodnictwa, sportu niepeánosprawnych oraz uzyskiwania uprawnieĔ
i kwalifikacji w sporcie. Rozwiązania umoĪliwiające efektywniejsze
zwalczanie dopingu oraz korupcji w sporcie. W oparciu o zaáoĪenia do
projektu ustawy o sporcie przygotowany zostaá projekt ustawy o sporcie
który zostaá poddany konsultacjom miĊdzyresortowym i spoáecznym i
skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów
Monitoring związków sportowych tak, Īeby trafnie, celnie skierowaü do nich Ğrodki publiczne
Zarządzenie Nr 35 MSiT w sprawie
Przebudowa zasad finansowania pzs ze Ğrodków publicznych poprzez
powierzania realizacji zadaĔ publicznych stworzenie
kontraktów indywidualnych dla zawodników mających
polskim związkom sportowym w zakresie potencjaá medalowy na igrzyskach olimpijskich, akordowe finansowanie pzs
przygotowaĔ olimpijskich oraz
uzaleĪnione od efektów wynikowych i poziomu rozwoju dyscypliny
przygotowaĔ do udziaáu w
(funkcjonowanie systemu licencji: zawodników, klubów, trenerów, sĊdziów
miĊdzynarodowym wspóázawodnictwie
etc.). Bardziej transparentne struktury kosztów organizacyjnych
sportowym w dyscyplinach olimpijskich i i szkoleniowych polskiego sportu poprzez wprowadzanie dla pzs nowych
nieolimpijskich
zasad programowych.
Projekt ustawy o sporcie

Po I czytaniu

Nie wymaga prac 27 listopada 2008 r
parlamentarnych
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OGRANICZENIE PRZYWILEJÓW WàADZY
DZIAàANIA

OPIS

RM

Ograniczenie przywilejów wáadzy – finansowych, instytucjonalnych, budujących zbĊdny komfort, obcinanie bizantyjskich kosztów
Likwidacja stanowisk peánomocników rządu: ds. Narodowego Planu 27 listopada 2007
Rozporządzenie w sprawie zniesienia
Rozwoju
na lata 2007-2013, ds. samorządu terytorialnego, ds. r.
niektórych peánomocników rządu
ksztaátowania ustroju rolnego, ds. narodowego programu stypendialnego,
ds. promocji alternatywnych Ĩródeá energii. Zadania powierzone
peánomocnikom zostaáy czĊĞciowo zrealizowane, w pozostaáym zakresie
zostaną przejĊte przez odpowiednich ministrów. Rozporządzenie wejdzie
w Īycie z dniem ogáoszenia.
WiĊksza kontrola wydawania pieniĊdzy z publicznej kasy. Likwidacja 17 paĨdziernika
Projekt ustawy o finansach publicznych
gospodarstw pomocniczych i paĔstwowych zakáadów budĪetowych
2008 r.
Materialne przywileje wáadzy przestaną draĪniü Polaków, bo znikną
ZamroĪenie wynagrodzeĔ na poziomie z grudnia 2008 r. Szacuje siĊ, Īe 3 lutego 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
oszczĊdnoĞci związane z wprowadzeniem tych zmian wyniosą ok. 4 mln zá.
wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska paĔstwowe oraz
o ksztaátowaniu wynagrodzeĔ w
paĔstwowej sferze budĪetowej oraz o
zmianie niektórych ustaw

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE

Nie wymaga prac
parlamentarnych

27 sierpnia 2009 r.

13 lutego 2009 r.
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1 stycznia 2010 r.

1 marca 2009 r.

WALKA Z KORUPCJĄ
DZIAàANIA
Walka i przeciwdziaáanie korupcji
Projekt Tarcza Antykorupcyjna

OPIS

RM

Tarcza Antykorupcyjna ma osáaniaü najwaĪniejsze procesy prywatyzacji
i zamówieĔ publicznych. Projekt realizowany przez ABW, CBA i SáuĪbĊ
Kontrwywiadu Wojskowego.
Przygotowanie harmonogramu skutecznego przeciwdziaáania korupcji
Rozporządzenie w sprawie peánomocnika Powoáanie peánomocnika rządu, który m.in. opracuje program 27 listopada 2007
zapobiegania nieprawidáowoĞciom w instytucjach publicznych, w tym w r.
rządu do spraw opracowania programu
instytucjach samorządu terytorialnego. Peánomocnik bĊdzie równieĪ
zapobiegania nieprawidáowoĞciom w
przygotowywaü projekty aktów prawnych i zmian organizacyjnych
instytucjach publicznych
dotyczących poprawy funkcjonowania centralnej administracji rządowej,
aby zapobiegaü nieprawidáowoĞciom.
Trwa ostatnia faza ewaluacji Rządowego Programu „Strategia
Program ograniczania korupcji
Antykorupcyjna II etap wdraĪania 2005-2009”, wnioski posáuĪą do
budowy nowego wieloletniego programu ograniczania korupcji.

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE

Nie wymaga prac Funkcjonuje
od początku 2009 r.
parlamentarnych
Nie wymaga prac 30 listopada 2007 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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REFORMA WYMIARU SPRAWIEDLIWOĝCI
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE
Zmiany w prokuraturze – ma byü ona neutralnym politycznie oskarĪycielem publicznym, rozwaĪenie likwidacji czterech szczebli prokuratury i wprowadzenie poza asesurą
tylko jednego poziomu
Rozdzielenie urzĊdów ministra sprawiedliwoĞci i prokuratora generalnego, 3 czerwca 2008 r. 9 paĨdziernika 2009 31 marca 2010 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
wzmocnienie apolitycznoĞci prokuratury i niezaleĪnoĞci prokuratorów w
prokuraturze oraz niektórych innych
r.
konkretnych sprawach, a takĪe zwiĊkszenie roli samorządu zawodowego
ustaw
prokuratorów.
Oddzielenie funkcji ministra sprawiedliwoĞci od prokuratora generalnego jako zwieĔczenie procesu naprawy systemu sprawiedliwoĞci
Urząd Prokuratora Generalnego ma byü wyodrĊbniony ze struktury MS. 3 czerwca 2008 r. 9 paĨdziernika 2009 31 marca 2010 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
Prokurator
generalny ma byü powoáywany na 6 lat przez prezydenta na
prokuraturze oraz niektórych innych
r.
wniosek
ministra
sprawiedliwoĞci. Dodatkowym zabezpieczeniem
ustaw
niezaleĪnoĞci prokuratora generalnego od czynników politycznych bĊdzie
zakaz powtórzenia kadencji.
RozpoczĊcie prac nad kompleksową reforma prawa karnego, materialnego, procesowego i wykonawczego. Ostatnie lata potwierdziáy, Īe chaotyczne nowelizacje co kilka
miesiĊcy tej reformie nie pomogáy
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Bardziej elastyczne i funkcjonalne postĊpowanie przyspieszone, 28
paĨdziernika 5 listopada 2009 r. 9 listopada 2009 r.
karny, ustawy – Kodeks postĊpowania eliminacja obowiązku zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do 2008 r.
Przekazano do
karnego, ustawy – Kodeks karny sądu sprawcy w kaĪdej sprawie.
podpisu prezydenta
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny
skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Poprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoĞci, usprawnienie
Trwają prace
Kodeks
karny
wykonawczy
oraz procedur, zmniejszenie kosztów postĊpowaĔ, skrócenie czasu ich trwania, związane z
niektórych innych ustaw
a takĪe zwiĊkszenie efektywnoĞci orzekanych kar.
dodatkowymi
uzgodnieniami z
Ministrem
Finansów
Ustawa z dnia o zmianie ustawy – Kodeks Likwidacja zjawiska przeludnienia w zakáadach karnych
9 czerwca 2009 r. 9 paĨdziernika
6 grudnia 2009 r.
karny wykonawczy
2009 r.
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Usprawnienie sądownictwa gospodarczego
OdciąĪenie sądów od rozpoznawania spraw drobnych poprzez 15 lipca 2008 r.
1 stycznia 2010 r.
Projekt nowelizacji Kodeksu
9 stycznia 2009 r.
wprowadzenie
elektronicznego
postĊpowania
upominawczego
(e-sądu),
postĊpowania cywilnego (Elektroniczne
jako nowej formy dochodzenia roszczeĔ pieniĊĪnych przy drobnych
postĊpowanie upominawcze)
sprawach (np. o niezapáacone rachunki za gaz, prąd, telefon, itp.)
Wprowadzenie
instytucji upadáoĞci konsumenckiej. Osoby, które znalazáy 8 lipca 2008 r.
31 marca 2010 r.
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo
5 grudnia 2008 r.
siĊ w stanie niewypáacalnoĞci nie ze swojej winy, bĊdą mogáy wystąpiü do
upadáoĞciowe i naprawcze
sądu o ogáoszenie upadáoĞci. Po likwidacji majątku sąd bĊdzie ustalaá plan
spáaty pozostaáych zobowiązaĔ przez okres 5 lat. UpadáoĞü konsumencką
przewidziano dla osób, które nie prowadzą dziaáalnoĞci gospodarczej.
Pilne ustalenie nowoczesnego i jednolitego modelu aplikacji przygotowującej do zawodu po ukoĔczeniu studiów prawniczych. Pozwoli to na áatwiejsze przechodzenie z jednego
zawodu prawniczego do drugiego
Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa Utworzenie Krajowej Szkoáy Sądownictwa i Prokuratury, prowadzącej 5 sierpnia 2008 r. 23 stycznia 2009 r. 4 marca 2009 r.
aplikacje ogólną, sĊdziowską i prokuratorską. Wprowadzenie nowego
i Prokuratury
modelu aplikacji. Trwająca 12 miesiĊcy aplikacja ogólna ma przygotowaü
do zajmowania stanowisk: referendarza sądowego, asystenta sĊdziego lub
asystenta prokuratora.
RozstrzygniĊcie problemu wyboru najlepszego modelu kariery sĊdziowskiej.
NastĊpstwo przyjĊcia przez rząd zaáoĪeĔ do ustaw wprowadzających nowe 23 maja 2008 r. 25 czerwca 2008 r. Prezydent zawetowaá
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
ustawĊ
zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów przepisy w dostĊpie do zawodów prawniczych, jak teĪ wzmocnienia statusu
sĊdziego i kariery sĊdziowskiej. UmoĪliwienie dochodzenia do zawodu
powszechnych oraz niektórych innych
sĊdziego przedstawicielom innych zawodów prawniczych, legitymujących
ustaw oraz o zmianie innych ustaw
siĊ egzaminem zawodowym (adwokackim, radcowskim) oraz odpowiednią
praktyką prawniczą, wykonywaną poza korpusem sĊdziów. Nabór na
stanowiska sĊdziowskie miaáby charakter konkursu, do którego
przystĊpowaliby przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych.
ZaáoĪeĔ nie sposób zrealizowaü bez nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych.
Likwidacja hamulców, które spowodowaáy, Īe tzw. sądy 24-godzinne okazaáy siĊ nieefektywne, drogie i niezbyt skutecznie dziaáające.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Bardziej elastyczne i funkcjonalne postĊpowanie przyspieszone, eliminacja 28 paĨdziernika 5 listopada 2009 r.
9 listopada 2009 r.
karny, ustawy – Kodeks postĊpowania obowiązku zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do sądu sprawcy 2008 r.
Przekazano do
karnego, ustawy – Kodeks karny w kaĪdej sprawie.
podpisu prezydenta
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny
skarbowy oraz niektórych innych ustaw
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BEZPIECZEēSTWO WEWNĉTRZNE
DZIAàANIA

OPIS

RM

Stworzenie czytelnego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeĔstwem wewnĊtrznym
Prezes
UrzĊdu
Komunikacji
Elektronicznej
utworzy
system 10 grudnia 2008 r.
Rozporządzenie RM w sprawie
teleinformatyczy
PlatformĊ
Lokalizacyjno-Informacyjną.
System
bĊdzie
organizacji i funkcjonowania systemu
przyjmowaá i udostĊpniaá informacje centrom powiadamiania ratunkowego
gromadzącego i udostĊpniającego
obsáugującym numer 112 oraz jednostkom sáuĪb powoáanych do niesienia
informacje i dane dotyczące lokalizacji
pomocy. Lokalizacja zgáoszenia bĊdzie siĊ odbywaü bez koniecznoĞci
zakoĔczenia sieci, z którego zostaáo
podawania przez osobĊ dzwoniącą miejsca przebywania.
wykonane poáączenie do numeru
alarmowego „112” albo do innych
numerów alarmowych
Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu Zmiana definicji zarządzania kryzysowego, poprzez dodanie „usuwania 3 lutego 2009 r.
skutków sytuacji kryzysowych” do katalogu podejmowanych dziaáaĔ.
kryzysowym
Wprowadzenie na wszystkich szczeblach administracji publicznej
spójnych planów zarządzania kryzysowego.
Zmiana
modelu funkcjonowania SáuĪby WiĊziennej w paĔstwie. Nowe 5 maja 2009 r.
Projekt ustawy o SáuĪbie WiĊziennej
okreĞlenie misji SáuĪby WiĊziennej oraz systemu zarządzania
wiĊziennictwem. OkreĞlenie zasad i trybu przetwarzania informacji i
danych osobowych oraz udzielania informacji przez SáuĪbĊ WiĊzienną.
Usprawnienie funkcjonowania SáuĪby WiĊziennej jako formacji w
znacznym stopniu odpowiedzialnej za bezpieczeĔstwo i porządek
publiczny. Nowe okreĞlenie praw i obowiązków funkcjonariuszy SáuĪby
WiĊziennej poprzez unormowanie kwestii związanych m. in. z czasem
peánienia sáuĪby, uproszczeniem tzw. przepisów mieszkaniowych.

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE

Nie wymaga prac 15 stycznia 2009 r.
parlamentarnych

17 lipca 2009 r.

19 wrzeĞnia 2009 r.

Po I czytaniu

Poprawa efektywnoĞci sáuĪb w zakresie przeciwdziaáania zagroĪeniom terrorystycznym, przestĊpczoĞci zorganizowanej i korupcji poprzez scentralizowany i skoordynowany
system zwalczania najpowaĪniejszych zagroĪeĔ dla bezpieczeĔstwa paĔstwa
12 listopada 2008 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Bank bĊdzie musiaá udostĊpniü informacjĊ - tajemnicĊ bankową na Īądanie 6 maja 2008 r.
4 wrzeĞnia 2008 r.
sądu
lub
prokuratora
w
związku
z
toczącym
siĊ
postĊpowaniem
o
bankowe
przestĊpstwo popeánione w wyniku dziaáania przedsiĊbiorcy, bĊdącego
osobą fizyczną. Dotyczy to informacji gospodarczych, znajdujących siĊ na
firmowym rachunku bankowym.
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Tarcza Antykorupcyjna ma osáaniaü najwaĪniejsze procesy prywatyzacji i
zamówieĔ publicznych. Projekt realizowany przez ABW, CBA i SáuĪbĊ
Kontrwywiadu Wojskowego.
4
grudnia 2008 r powoáano w Polsce Krajowe Biuro Odzyskiwania Mienia 4 grudnia 2008 r.
Krajowe Biuro ds. Odzyskiwania Mienia
(na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej 2007/845/WSiSW). RolĊ
Krajowego Biura peáni Wydziaá ds. Odzyskiwania Mienia w Biurze
Kryminalnym KGP, w którego skáad wchodzą policjanci, uzyskujący
wsparcie ze strony pracowników resortu finansów i prokuratorów. Poprzez
biura ds. odzyskiwania mienia UE dąĪy siĊ do wzmocnienia i usprawnienia
dotychczasowej wspóápracy w zakresie rozpoznania majątkowego za
granicą. Biura ds. odzyskiwania mienia biorą udziaá w wykrywaniu
nielegalnie uzyskanych korzyĞci i innego mienia, które moĪe podlegaü
konfiskacie oraz zapewniają szybką wymianĊ informacji. Biuro powoáano
na mocy deklaracji Wspóápracy z dnia 18 grudnia 2008 r. pomiĊdzy
Ministrem Finansów, Ministrem SprawiedliwoĞci – Prokuratorem
Generalnym, Ministrem Spraw WewnĊtrznych i Administracji. Deklaracja
jest zobowiązaniem do wspóápracy w celu zapewnienia skutecznego
wypeániania zadaĔ dotyczących wykrywania i identyfikacji przestĊpstw.
Porozumienie umoĪliwia szybką i efektywną wymianĊ informacji miĊdzy
Porozumienie pomiĊdzy Ministrem
trzema
zaangaĪowanymi w dziaáania na rzecz odzysku mienia resortami.
Spraw WewnĊtrznych i Administracji,
Porozumienie
jest zobowiązaniem wynikającym z Deklaracji wspóápracy
Ministrem Finansów
podpisanej
pomiĊdzy
Ministrem Finansów, Ministrem SprawiedliwoĞci –
i Ministrem SprawiedliwoĞci w sprawie
wspóápracy w wykrywaniu i identyfikacji Prokuratorem Generalnym, Ministrem Spraw WewnĊtrznych i
Administracji.
korzyĞci pochodzących z przestĊpstwa
lub innego mienia związanego
z przestĊpstwem w zakresie zadaĔ
Krajowego Biura ds. Odzyskiwania
Mienia
Utworzenie MiĊdzyresortowego Zespoáu Utworzenie organu opiniodawczo – doradczego przy RM, analizującego
sytuacjĊ i przedkáadającego propozycje dziaáaĔ w przedmiotowym
do spraw zapobiegania nielegalnemu
zakresie.
rozprzestrzenianiu broni masowego
raĪenia i implementacji „Inicjatywy
Krakowskiej” – Proliferation Security
Initiative (PSI)
Projekt Tarcza Antykorupcyjna

Nie wymaga prac Funkcjonuje
od początku 2009 r.
parlamentarnych
Nie wymaga prac GrudzieĔ 2008 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac 15 wrzeĞnia 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac Zarządzenie z dnia 3
kwietnia 2008 r.
parlamentarnych
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Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr
102 z 17 wrzeĞnia 2008r. zmieniające
zarządzenie w sprawie nadania statutu
Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego.
ZaáoĪenia do rządowego programu
ochrony cyberprzestrzeni RP na lata
2009-2011

Utworzenie Centrum Antyterrorystycznego ABW (CAT ABW). Zadania
CAT: koordynacja przepáywu informacji miĊdzy instytucjami i sáuĪbami
zajmującymi siĊ zwalczaniem terroryzmu oraz zarządzanie tymi
informacjami.
ZaáoĪeniem programu jest ochrona cyberprzestrzeni Polski m.in. przed 9 marca 2009 r.
atakiem terrorystycznym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
przeciwdziaáaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartoĞci
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych Ĩródeá
oraz o przeciwdziaáaniu finansowaniu
terroryzmu oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Dostosowanie przepisów prawa do wymogów UE, Zapewnienie 6 stycznia 2009 r.
stosowania aktów prawa miĊdzynarodowego, dostosowanie przepisów do
potrzeb efektywnego przeciwdziaáania procederom prania pieniĊdzy i
finansowania terroryzmu.

Ograniczanie przestĊpczoĞci i
podnoszenie poziomu wykrywalnoĞci
przestĊpstw

DziĊki skutecznym dziaáaniom resortu spraw wewnĊtrznych i administracji
oraz nadzorowanych formacji mundurowych w roku 2008 w Polsce
nastąpiá dalszy spadek ogólnej liczby przestĊpstw. Odnotowano ich mniej
o 6,2% niĪ w roku 2007. Szczególnie istotny jest spadek w kategorii
najbardziej dokuczliwej spoáecznie przestĊpczoĞci kryminalnej (pospolitej)
o 7,4% w porównaniu do roku 2007. Ogólna wykrywalnoĞü przestĊpstw w
roku 2008 wzrosáa o 1,3 p. proc. i osiągnĊáa wartoĞü 65,9%. W 2008 r.
odnotowano najwyĪszą od dziesiĊciu lat wykrywalnoĞü w kategorii
przestĊpczoĞci kryminalnej (pospolitej), która osiągnĊáa poziom 51,7%.
Podejmowane przez resort MSWiA dziaáania przekáadają siĊ na wzrost
ocen pozytywnych w zakresie oceny pracy Policji i poczucia
bezpieczeĔstwa. Z badania „Ocena instytucji publicznych” (CBOS, marzec
2009 roku) wynika, Īe Policja jest oceniana dobrze przez 72%
respondentów. Z III edycji Polskiego Badania PrzestĊpczoĞci (styczeĔ
2009 roku) wynika, Īe poczucie bezpieczeĔstwa Polaków w okolicy
miejsca zamieszkania jest najwyĪsze od 1994 roku (odsetek Polaków,
którzy deklarują, Īe czują siĊ bezpiecznie osiągnąá poziom 77,2%).

ZwiĊkszanie poziomu poczucia
bezpieczeĔstwa obywateli i zaufania
spoáecznego do Policji

Nie wymaga prac 1 paĨdziernika 2008
r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
25 czerwca 2009 r.

22 paĨdziernika 2009
r.

Zadanie staáe

Zadanie staáe
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Koncepcja funkcjonowania StraĪy
Granicznej w latach 2009 – 2015.

Opracowanie raportu pt.
„Funkcjonowanie w Polsce
pododdziaáów antyterrorystycznych,
oddziaáów specjalnych, jednostek
organizacyjnych wykorzystywanych do
fizycznego zwalczania terroryzmu oraz
do zadaĔ specjalnych”.

Koncepcja funkcjonowania StraĪy Granicznej w latach 2009 – 2015 jest
opracowaniem strategicznym, zakáadającym dostosowanie StraĪy
Granicznej do nowej sytuacji, po wejĞciu Polski do PaĔstw Strefy
Schengen. Realizacja koncepcji ma na celu doprowadzenie do
przeobraĪenia formacji w nowoczesną sáuĪbĊ graniczno-migracyjną o
charakterze policyjnym, odpowiadającą za prowadzenie odpraw
granicznych
i
ochronĊ
granicy
zewnĊtrznej
UE/Schengen,
przeciwdziaáającą i zwalczającą nielegalną migracjĊ, przestĊpczoĞü
transgraniczną, a takĪe przestĊpczoĞü uwzglĊdniającą udziaá
cudzoziemców.
Raport zawiera wnioski, dotyczące funkcjonowania pododdziaáów
antyterrorystycznych, oddziaáów specjalnych, jednostek organizacyjnych,
które mogą byü uĪyte do fizycznego zwalczania terroryzmu. WdroĪenie
wniosków z raportu pozwoli na racjonalizacjĊ wykorzystywania ww.
jednostek oraz wydatkowania Ğrodków finansowych związanych z
prowadzonymi szkoleniami i zakupami specjalistycznego wyposaĪenia.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Raport przekazany Nie wymaga prac
w czerwcu br.
parlamentarnych
czáonkom
MiĊdzyresortowego
Zespoáu do Spraw
ZagroĪeĔ
Terrorystycznych
oraz Kolegium ds.
SáuĪb Specjalnych

Usprawnienie lotnictwa sáuĪb porządku
publicznego

W wyniku prac „Zespoáu do oceny funkcjonowania lotnictwa sáuĪb
Nie wymaga prac
porządku publicznego i opracowania koncepcji jego efektywnego
parlamentarnych
wykorzystania” powoáanego Zarządzeniem nr 14 z dnia 29.01.2008 r.
MSWiA wprowadzono zmiany organizacyjne w lotnictwie sáuĪb porządku
publicznego:
Rozwiązano 5 jednostek lotniczych, pozostaáe jednostki uzupeániono
personelem i sprzĊtem lotniczym – zapewniając tym samym wiĊkszą
efektywnoĞü funkcjonowania i operacyjnego dziaáania lspp.
Istotnym efektem jest osiągniĊcie oszczĊdnoĞci finansowej i racjonalizacji
w wykorzystaniu potencjaáu lspp.
Budowa sprawnego systemu prewencji wobec przestĊpczoĞci pospolitej, system ratownictwa, ochrony ludnoĞci oraz zarządzania kryzysowego poprzez sprawną koordynacjĊ i
wymianĊ informacji
Trybunaá
Projekt ustaw o zmianie ustawy Prawo o Automatyczne ujawnianie przekraczania prĊdkoĞci i kierowanie do Projekt koalicji PO- 2 kwietnia 2009 r.
wáaĞcicieli
samochodów
kar
w
formie
decyzji
administracyjnych.
Konstytucyjny uznaá
ruchu drogowym
PSL
Utworzenie do tego celu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem
ustawĊ za niezgodną z
Drogowym
Konstytucją
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Rozporządzenie RM w sprawie
organizacji i funkcjonowania systemu
gromadzącego i udostĊpniającego
informacje i dane dotyczące lokalizacji
zakoĔczenia sieci,
z którego zostaáo wykonane poáączenie
do numeru alarmowego „112” albo do
innych numerów alarmowych

Prezes
UrzĊdu
Komunikacji
Elektronicznej
utworzy
system 10 grudnia 2008 r.
teleinformatyczy - PlatformĊ Lokalizacyjno-Informacyjną. System bĊdzie
przyjmowaá i udostĊpniaá informacje centrom powiadamiania ratunkowego
obsáugującym numer 112 oraz jednostkom sáuĪb powoáanych do niesienia
pomocy. Lokalizacja zgáoszenia bĊdzie siĊ odbywaü bez koniecznoĞci
podawania przez osobĊ dzwoniącą miejsca przebywania.

Nie wymaga prac 15 stycznia 2009 r.
parlamentarnych

Ustawa o zmianie ustawy
o zarządzaniu kryzysowym

Zmiana podstawowych pojĊü związanych z zarządzaniem kryzysowym. 3 lutego 2009 r.
Wprowadzenie na wszystkich szczeblach administracji publicznej
spójnych planów zarządzania kryzysowego oraz Narodowego Planu
Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Zmiana zakresu realizowanych zadaĔ
przez niektóre organy wáaĞciwe w odniesieniu do niektórych obszarów
zarządzania kryzysowego
System powiadamiania ratunkowego zorganizowany zostanie na dwóch 30 wrzeĞnia 2008 r.
poziomach: lokalnym i wojewódzkim. Poziom lokalny zapewni obsáugĊ
numerów alarmowych (112, 998, 999) oraz organizacjĊ przedsiĊwziĊü
ratowniczych na wskazanym obszarze dziaáania poprzez centra
powiadamiania ratunkowego. Poziom wojewódzki zapewni koordynacjĊ.
Powoáanie Rządowego Zespoáu Zarządzania Kryzysowego, dziaáającego 14 sierpnia 2008 r.
przy Rządowym Centrum BezpieczeĔstwa.

17 lipca 2009 r.

19 wrzeĞnia 2009 r.

5 grudnia 2008 r.

10 luty 2009 r.

Ustawa o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpoĪarowej

Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady
Ministrów w sprawie organizacji trybu
pracy Rządowego Zespoáu Zarządzania
Kryzysowego
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w
Systemie Informacyjnym Schengen oraz
Systemie Informacji Wizowej oraz
niektórych innych ustaw

Rozszerzenie listy instytucji uprawnionych do bezpoĞredniego dostĊpu do 20 paĨdziernika
Krajowego Systemu Informatycznego (KSI). PrzyjĊcie tych rozwiązaĔ 2009 r.
umoĪliwi skuteczniejsze Ğciganie przestĊpstw i zapobiegnie powstawaniu
zagroĪeĔ dla bezpieczeĔstwa publicznego.

Nowelizacja ustawy o straĪach gminnych Ustawa ma na celu wzmocnienie roli straĪy gminnych (miejskich) w 19 sierpnia 2008 r.
systemie bezpieczeĔstwa lokalnego, co umoĪliwi skuteczniejszą walkĊ z
przestĊpczoĞcią pospolitą.

Nie wymaga prac 5 wrzeĞnia 2008 r.
parlamentarnych

Trwają prace
parlamentarne

22 maja 2009 r.
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24 grudnia 2009 r.

W ramach rządowego programu ograniczania przestĊpczoĞci i
aspoáecznych zachowaĔ „Razem bezpieczniej” w ubiegáym i bieĪącym
roku dofinansowywano z budĪetu paĔstwa projekty realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe na
poziomie lokalnym w obszarze przeciwdziaáania przestĊpczoĞci
pospolitej.
UwzglĊdnienie zrozumiaáych ĪądaĔ páacowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tych instytucji.
WielokrotnoĞü kwoty bazowej, stanowiąca przeciĊtne uposaĪenie dla
Rozporządzenie w sprawie
funkcjonariuszy Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, zostanie
wielokrotnoĞci kwoty bazowej
podwyĪszona z poziomu 2,92 do 3,34. WskaĨnik bĊdzie miaá zastosowanie
stanowiącej przeciĊtne uposaĪenie
od
1 stycznia 2008 r.
funkcjonariuszy Agencji BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego
WielokrotnoĞü kwoty bazowej, stanowiąca przeciĊtne uposaĪenie dla
Rozporządzenie w sprawie
funkcjonariuszy Policji, zostaáa podwyĪszona z poziomu 2,18 w 2007r. do
wielokrotnoĞci kwoty bazowej,
2,65 w roku 2009.
stanowiącej przeciĊtne uposaĪenie
policjantów
WielokrotnoĞü kwoty bazowej, stanowiąca przeciĊtne uposaĪenie dla
Rozporządzenie w sprawie
funkcjonariuszy StraĪy Granicznej, zostaáa podwyĪszona z poziomu 2,20
wielokrotnoĞci kwoty bazowej,
w 2007 r. do 2,67 w 2009 r.
stanowiącej przeciĊtne uposaĪenie
funkcjonariuszy StraĪy Granicznej
WielokrotnoĞü kwoty bazowej, stanowiąca przeciĊtne uposaĪenie dla
Rozporządzenie w sprawie
funkcjonariuszy PSP, zostaáa podwyĪszona z poziomu 2,02 w 2007r. do
wielokrotnoĞci kwoty bazowej,
2,59 w 2009 r.
stanowiącej przeciĊtne uposaĪenie
funkcjonariuszy PaĔstwowej StraĪy
PoĪarnej
WielokrotnoĞü kwoty bazowej, stanowiąca przeciĊtne uposaĪenie dla
Rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie wielokrotnoĞci kwoty bazowej, funkcjonariuszy BOR, zostaáa podwyĪszona z poziomu 2,28 w 2007 r. do
2,76 w 2009 r.
stanowiącej przeciĊtne uposaĪenie
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego na rzecz poprawy
bezpieczeĔstwa i porządku publicznego
poprzez wzmocnienie ich pozycji w
zarządzaniu bezpieczeĔstwem lokalnym

Sprawozdanie z
Nie wymaga prac
realizacji programu parlamentarnych
przyjĊte we
wrzeĞniu 2009 r.

12 maja 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

22 grudnia 2008 r.

Nie wymaga prac 1 stycznia 2009 r.
parlamentarnych

22 grudnia 2008 r.

Nie wymaga prac 1 stycznia 2009 r.
parlamentarnych

22 grudnia 2008 r.

Nie wymaga prac 1 stycznia 2009 r.
parlamentarnych

22 grudnia 2008 r.

Nie wymaga prac 1 stycznia 2009 r.
parlamentarnych
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Rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie wielokrotnoĞci kwoty bazowej,
stanowiącej przeciĊtne uposaĪenie
funkcjonariuszy SáuĪby WiĊziennej

WielokrotnoĞü kwoty bazowej, stanowiąca przeciĊtne uposaĪenie dla 19 marca 2009 r.
funkcjonariuszy SáuĪby WiĊziennej, zostaáa podwyĪszona z poziomu 2,48
do 2,65. WskaĨnik bĊdzie miaá zastosowanie do uposaĪeĔ funkcjonariuszy
SáuĪby WiĊziennej od 1 stycznia 2009 r.

Nie wymaga prac 26 marca 2009 r.
parlamentarnych
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REFORMA ADMINISTRACJI
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE
DokoĔczenie reformy administracji publicznej - przekazanie szeregu kompetencji obecnych urzĊdów wojewódzkich urzĊdom marszaákowskim, tym samym wydatne
zmniejszenie kosztów dziaáania administracji rządowej w terenie; radykalne uproszczenie struktury tej administracji
Uchwaáa w sprawie dokoĔczenia reformy DokoĔczenie reformy decentralizacyjnej. ZwiĊkszenie zdolnoĞci Polski do 22 stycznia 2008 r. Nie wymaga prac 30 stycznia 2008 r.
tworzenia warunków rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Poprawa
administracji publicznej oraz zasad
parlamentarnych
koordynacji dziaáaĔ naczelnych i centralnych organów administracji.
prowadzenia prac w tym zakresie
Ustawa o zmianie ustawy o sáuĪbie
cywilnej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

Jawny i równy dostĊp do stanowisk publicznych, stworzenie spójnego
systemu zarządzania kadrami w sáuĪbie cywilnej oraz dostosowanie jej do
standardów konstytucyjnych. Likwidacja paĔstwowego zasobu kadrowego
i wáączenie wyĪszych stanowisk do sáuĪby cywilnej.
W kaĪdym urzĊdzie marszaákowskim, gminie i starostwie zatrudnienie
sekretarzy, którzy mają m.in. organizowaü pracĊ urzĊdu i zarządzaü
zasobami ludzkimi. Wprowadzenie w samorządzie nowej kategorii
pracowników – doradców i asystentów.
Ustawa zmierza do ograniczenia roli wojewodów do reprezentowania
Rady Ministrów w województwie, sprawowania nadzoru ogólnego nad
samorządem terytorialnym, wykonywania kontroli gospodarowania
mieniem paĔstwowym w województwie, peánienia funkcji organu
odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe oraz stan porządku
publicznego i bezpieczeĔstwa zbiorowego. Wzmacnia kompetencje
kontrolne wojewody i okreĞla kryteria jakie muszą speániaü kandydaci na
urząd wojewody.
Szef SáuĪby Cywilnej nadzoruje m.in.: przestrzeganie zasad w sáuĪbie
cywilnej, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz nadzoruje
wykorzystanie Ğrodków finansowych na wynagrodzenia i szkolenia
czáonków korpusu SC.

6 maja 2008 r.

21 listopada 2008 24 marca 2009 r.
r.

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie

Powoáanie Szefa SáuĪby Cywilnej

24 czerwca 2008 r. 21 listopada 2008 1 stycznia 2009 r.
r.

29 lipca 2008 r.

23 stycznia 2009 r. 1 kwietnia 2009 r.

14 kwietnia 2009
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Powoáanie Rady SáuĪby Cywilnej

Rada SáuĪby Cywilnej ocenia m.in. przebieg postĊpowaĔ kwalifikacyjnych 2 kwietnia 2009 r.
w SC. MoĪe takĪe skierowaü przedstawiciela do obserwacji naboru na
wyĪsze stanowisko w sáuĪbie cywilnej. W skáad Rady wchodzą osoby z
wszystkich klubów parlamentarnych oraz przedstawiciele premiera.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Zmiana zasad funkcjonowania administracji publicznej, aby wreszcie umoĪliwiü administracji efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych
Wprowadzenie moĪliwoĞci skáadania wniosku o udostĊpnianie danych ze 8 lipca 2008 r.
Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
3 paĨdziernika 2008 15 listopada 2008 r.
zbioru
PESEL
oraz
OEWiUDO
w
formie
elektronicznej,
opatrzonego
ludnoĞci i dowodach osobistych oraz
r.
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
niektórych innych ustaw
1 stycznia 2010 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Utworzenie „e-sądu”, jako wydziaáu cywilnego sądu rejonowego, 15 lipca 2008 r.
9 stycznia 2009 r.
postĊpowania cywilnego oraz niektórych rozpoznającego takie sprawy tylko i wyáącznie w elektronicznym
postĊpowaniu upominawczym, bez wzglĊdu na wartoĞü przedmiotu sporu.
innych ustaw (elek. post.upominawcze)
Zaáatwianie spraw interesantów przez urząd, nie tylko w formie 26 maja 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
Trwają prace w
papierowej, ale takĪe w postaci dokumentu elektronicznego, dorĊczanego
informatyzacji dziaáalnoĞci podmiotów
Sejmie
realizujących zadania publiczne, ustawy za poĞrednictwem Internetu. Obowiązek komunikacji urzĊdu w takiej
Kodeks postĊpowania administracyjnego, formie, jeĪeli ktoĞ zwróci siĊ z takim wnioskiem lub wyrazi na to zgodĊ.
Przy rozpatrywaniu spraw za pomocą Internetu, nie bĊdzie wymogu
ustawy Ordynacja podatkowa.
opatrywania podaĔ „bezpiecznym podpisem elektronicznym”.
Powoáanie Zespoáu ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”. Program 23 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 23 grudnia 2008 r.
Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady
Ministrów w sprawie MiĊdzyresortowego ma upowszechniaü usáugi szerokopasmowego Internetu.
parlamentarnych
Zespoáu do spraw Realizacji Programu
„Polska Cyfrowa”
Likwidacja czĊĞci dokumentów identyfikacyjnych, na przykáad przez wprowadzenie tak zwanego e-dowodu osobistego, a wiĊc elektronicznego potwierdzania toĪsamoĞci
w Internecie oraz udostĊpnianie obywatelom i instytucjom danych z podstawowych rejestrów publicznych wáaĞnie drogą informatyczną.
Podstawy prawne dla funkcjonowania elektronicznej platformy usáug 26 maja 2009 r. Trwają prace w
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
administracji publicznej. UmoĪliwienie obywatelom potwierdzania danych z
informatyzacji dziaáalnoĞci podmiotów
Sejmie
realizujących zadania publiczne, ustawy dowodów rej. oraz praw jazdy. BĊdzie to korzystne np. przy zakupie
Kodeks postĊpowania administracyjnego, uĪywanego samochodu. Po wpisaniu na platformie ePUAP danych z
dowodu rej. lub prawa jazdy, otrzymamy informacjĊ, czy dane na
ustawy Ordynacja podatkowa oraz
dokumentach
nie są podrobione.
niektórych innych ustaw.
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Decentralizacja wykorzystania Ğrodków unijnych
Wprowadzenie
zmian
dotyczących
usprawnienia
wdraĪania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w
wspóáfinansowanych
ze
Ğrodków
UE,
mające
na
celu
systemowe
związku z wdraĪaniem funduszy
uporządkowanie zagadnieĔ związanych z koordynacją dziaáaĔ
strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci
podejmowanych w ramach tych programów a programami i projektami
wspóáfinansowanymi ze Ĩródeá krajowych budĪetu paĔstwa, funduszy
celowych. Zmiany dotyczą teĪ m.in. nowego podziaáu programów na:
programy operacyjne (w tym krajowe i regionalne) wymagane do uzyskania
Ğrodków pochodzących z budĪetu UE i innych Ĩródeá zagranicznych,
programy rozwoju (w tym programy wojewódzkie w rozumieniu ustawy o
samorządzie województwa oraz programy wieloletnie w rozumieniu art. 117
ustawy o finansach publicznych), realizujące cele zawarte w strategiach
rozwoju, odnoszących siĊ do przestrzeni, sektorów, dziedzin lub regionów
usprawniające.
Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa zakáada, Īe wiodącą rolĊ bĊdzie peániü strategia Ğredniookresowa.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku
Zgodne
z nią powinny byü strategie odnoszące siĊ do rozwoju
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
terytorialnego, sektorów i dziedzin, jak równieĪ programy rozwoju
zostaáa zmieniona ustawą z dnia 7
listopada 2008 roku o zmianie niektórych realizujące cele zawarte w tych strategiach. Wprowadzono takĪe obowiązek
ustaw w związku z wdraĪaniem funduszy opracowywania dla kaĪdego programu raportu ewaluacyjnego przed jego
przyjĊciem.
strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci

19 sierpnia 2008
r.

7 listopada 2008 r.

1 stycznia 2009 r.
(czĊĞü ustawy) i
5 lutego 2009 r.

19 paĨdziernika
2008 r.

7 listopada 2008 r.

20 grudnia 2008 r.

Ograniczenie kompetencji wojewodów i likwidacja dualizmu zarządzania regionami wynikających z rządowo-samorządowego statusu województwa
Samorząd województwa przejmie czĊĞü kompetencji i zadaĔ aktualnie 5 sierpnia 2008 r. 23 stycznia 2009 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w
wykonywanych
przez wojewodów. Niektóre kompetencje rząd przekaĪe
związku ze zmianami w organizacji i
podziale zadaĔ administracji publicznej w takĪe do samorządu powiatowego i gminnego.
województwie

Ograniczenie kompetencji kuratorów
oĞwiaty - ustawa z dnia 19 marca 2009 r.
o zmianie ustawy o systemie oĞwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Przekazanie do kompetencji samorządów spraw dotyczących: ustalania sieci 21 paĨdziernika
szkóá, áączenia szkóá w zespoáy z wyjątkiem áączenia szkoáy podstawowej z 2008 r.
gimnazjum, likwidacji szkóá, wydawania zezwoleĔ na prowadzenie szkoáy
lub placówki publicznej przez osobĊ prawną inną niĪ jednostka samorządu
terytorialnego lub osobĊ fizyczną.

19 marca 2009 r.
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Prezydent skierowaá
ust. do TK. Po
wyroku podpisaá ją 22
maja 2009 r. 1
sierpnia
2009
r.
weszáa w Īycie
22 kwietnia 2009 r.

Ustawa o SáuĪbie Celnej

Modernizacja SáuĪby Celnej w obszarze sprawnej obsáugi obrotu 2 grudnia 2008 r. 27 sierpnia 2009 r
towarowego na zewnĊtrznej granicy UE i bezpieczeĔstwa obywateli, z
zachowaniem efektywnoĞci wykonywania zadaĔ z zakresu dozoru i kontroli
celnej. Skuteczne ma byü takĪe zwalczanie przestĊpstw skarbowych
(podatkowych, celnych, dewizowych, przestĊpstw związanych z obrotem
towarowym z zagranicą oraz obrotem wyrobami akcyzowymi). Ustawa ma
zapewniü równieĪ uáatwienia dla przedsiĊbiorców legalnie wykonujących
dziaáalnoĞü w zakresie obrotu towarowego.
Doprecyzowanie i uzupeánienie obowiązujących unormowaĔ pragmatyki
sáuĪbowej funkcjonariuszy celnych, w tym wprowadzenie rozwiązaĔ
prawnych mających wzmocniü status funkcjonariusza celnego, powstrzymaü
fluktuacjĊ kadr, zatrzymaü w szeregach SáuĪby Celnej dobrze
wyksztaáconych i kompetentnych funkcjonariuszy celnych i pracowników.
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31 paĨdziernika 2009
r.

POLITYKA ZAGRANICZNA
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE
Budowa sáuĪby dyplomatycznej na miarĊ XXI wieku - jakoĞü kadry, jej profesjonalizm, apolitycznoĞü, ale takĪe Ğrodki niezbĊdne do tego, aby nasza sáuĪba dyplomatyczna i
jej placówki godnie reprezentowaáy PolskĊ w praktyce. UrzĊdy i instytucje w obrĊbie mojego rządu odpowiedzialne za politykĊ europejską i politykĊ zagraniczną bĊdą swoje
wysiáki integrowaáy.
Utworzenie
nowych
komórek
organizacyjnych
w
MSZ
Reforma struktury MSZ i podziaáu
Nie wymaga prac
odpowiedzialnych m.in. za nowoczesne projektowanie i zarządzanie
kompetencji komórek organizacyjnych w
parlamentarnych
infrastrukturą. Zapewnienie obiegu informacji w sytuacjach
centrali
kryzysowych oraz zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa
placówek
zagranicznych.
PrzyjĊcie ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych 23 grudnia 2008 r.
1 stycznia 2010
Stworzenie nowego systemu rządowej
17 lipca 2009 r.
z
czáonkostwem
RP
w
Unii
Europejskiej.
Urząd
Komitetu
Integracji
koordynacji spraw czáonkostwa RP w Unii
Europejskiej
zostanie
poáączony
z
Ministerstwem Spraw
Europejskiej
Zagranicznych.
Racjonalizacja sieci placówek zagranicznych Dostosowanie placówek dyplomatycznych do nowych zadaĔ: m.in.
Nie wymaga prac
wzmocnienia bezpieczeĔstwa placówek ze wzglĊdu na zagroĪenie
parlamentarnych
terrorystyczne oraz przygotowania do prezydencji Polski w UE w 2011
r. W 2008 r. zlikwidowano 10 ambasad, 6 konsulatów generalnych.
Przeksztaácono 6 konsulatów generalnych, mających siedziby w
stolicach, w wydziaáy konsularne tamtejszych misji dyplomatycznych.
Utworzono 2 instytuty polskie.
Likwidacja lub przeksztaácenie áącznie 380 etatów i utworzenie w ich
Racjonalizacja zatrudnienia w placówkach
Nie wymaga prac
miejsce 172 stanowisk, w tym 140 stanowisk ekspertów miejscowych zagranicznych
parlamentarnych
taĔszych i efektywniejszych. ZakoĔczenie procesu racjonalizacji
zatrudnienia w placówkach przewiduje siĊ na koniec 2009 r.
Dostosowanie programów szkoleniowych do nowych wyzwaĔ, m.in.
Reforma polityki szkoleniowej w MSZ
Nie wymaga prac
prezydencji Polski w UE. Planowane utworzenie ESDZ. Podniesienie
parlamentarnych
poziomu znajomoĞci jĊzyków obcych wĞród pracowników resortu i
dostosowanie wymogów w zakresie kwalifikacji jĊzykowych do
wykonywanych zadaĔ.
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Zmiana systemu rotacji na placówkach zagranicznych od 2009 r.
Wprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów i zastĊpców
dyrektorów. Reforma systemu pozyskiwania nowych pracowników oraz
uatrakcyjnienie warunków ich zatrudnienia.
Stworzenie globalnej sieci komputerowej MSZ. Modernizacja systemu
Reforma systemu wytwarzania i obiegu
informacji w MSZ rozumianym jako struktura poczty elektronicznej, umoĪliwiającego wszystkim pracownikom
resortu dostĊp do zasobów poczty, praktycznie z kaĪdego miejsca na
globalna
Ğwiecie.
Ustanowienie nowych standardów wykorzystywania i wysokoĞci
ZwiĊkszenie Ğrodków na moĪliwoĞci
lobbingowo-promocyjne polskiej dyplomacji Ğrodków reprezentacyjnych i promocyjnych w polskiej dyplomacji.
Reforma systemu rotacji oraz obiektywizacja
procesów rekrutacji do i w ramach MSZ

Intensyfikacja wspóádziaáania z Niemcami i Francją
Intensywne kontakty premiera RP z kanclerz Angelą Merkel.
Przywrócenie partnerskiego dialogu z
Przywrócenie
mechanizmu
Polsko-Niemieckich
Konsultacji
Niemcami
MiĊdzyrządowych, które odbyáy siĊ 9 grudnia 2008 r., z udziaáem
kanclerz Angeli Merkel i przedstawicieli 10 resortów (w tym 8
ministrów). Udziaá kanclerz Angeli Merkel w uroczystoĞciach
związanych z 70. rocznicą wybuchu II wojny Ğwiatowej w GdaĔsku 1
wrzeĞnia br. oraz w obchodach przystąpienia Polski do strefy Schengen.
Jako cel swojej pierwszej wizyty zagranicznej PolskĊ wybraá wybrany
na nową kadencjĊ prezydent Niemiec, a takĪe nowy wicekanclerz
i minister spraw zagranicznych Niemiec.
Minister
ĝrodowiska wznowiá coroczne spotkania (wynikające
Polsko – niemieckie rady Ğrodowiska
z porozumienia miĊdzyrządowego) Polsko–Niemieckiej Rady Ochrony
ĝrodowiska oraz przygotowującej ją – Polsko-Niemieckiej Komisji
Ochrony ĝrodowiska; poprzednie odbyáo siĊ w zeszáym roku w Polsce;
ostatnie posiedzenie Rady w dniach 13-14 lipca br..
w DreĨnie, poĞwiĊcone omówieniu bieĪących, priorytetowych dla obu
stron spraw w zakresie polsko niemieckiej wspóápracy prowadzonej
w dziedzinie ochrony Ğrodowiska, z udziaáem marszaáków
i wojewodów województw przygranicznych oraz ministrów
odpowiedzialnych za ochronĊ Ğrodowiska odpowiednich krajów
związkowych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Podpisanie w maju 2008 r. programu wspóápracy na rzecz realizacji
partnerstwa strategicznego przez premiera D. Tuska i prezydenta N.
Sarkozy’ego. Wspóápraca z Francją w sprawie Gruzji we wrzeĞniu 2008
r. Udziaá prezydenta N. Sarkozy’ego w spotkaniu paĔstw GW, krajów
baátyckich, Buágarii i Rumunii w grudniu 2008 r. w GdaĔsku,
poĞwiĊconym pakietowi klimatyczno-energetycznemu. 5 listopada 2009
r. odbyáy siĊ w ParyĪu kolejne polsko-francuskie konsultacje
miĊdzyrządowe z udziaáem premiera RP, prezydenta Francji oraz
ministrów.
W
czerwcu 2008 r. wznowiono mechanizm konsultacji szefów
„OĪywienie” formuáy Trójkąta Weimarskiego
dyplomacji Polski, Francji i Niemiec w formule Trójkąta
Weimarskiego. Jednym z priorytetów Trójkąta jest wspieranie
europejskich ambicji Ukrainy i promowanie Partnerstwa Wschodniego.
Podejmowane są wysiáki na rzecz rozszerzenia wspóápracy weimarskiej
na organizacje pozarządowe i instytucje badawcze. W lipcu 2009 r.
odbyáo siĊ w Warszawie seminarium w formule Trójkąta Weimarskiego
poĞwiĊcone sytuacji na Kaukazie i sposobom rozwiązania kryzysu w
Osetii Pád.
Intensywna wspóápraca z Francją

Skuteczne podtrzymywanie tradycyjnych przyjaĨni z Wlk. Brytanią, Wáochami, Hiszpanią, ale teĪ wszystkimi czáonkami UE
Premier D. Tusk kilkakrotnie spotykaá siĊ z premierem G. Brownem w
Kontakty premierów Polski i Wielkiej
związku
ze Ğwiatowym kryzysem finansowym i pakietem klimatycznoBrytanii
energetycznym. Podczas wizyty G. Browna w Polsce w kwietniu br.
rozmawiano o udziale Wielkiej Brytanii w polskiej inicjatywie
Partnerstwa Wschodniego i pomocy dla muzeum w Auschwitz. Podczas
spotkania R. Sikorskiego z D. Milibandem w czerwcu br. poruszono
potrzebĊ intensyfikacji polsko-brytyjskich konsultacji politycznych.
Trwają prace nad wdroĪeniem tego postulatu.
W kwietniu br. odbyáy siĊ I polsko-wáoskie konsultacje
Nowa formuáa wspóápracy polsko-wáoskiej
miĊdzyrządowe. Premierzy Polski i Wáoch rozmawiali o wspóápracy
dwustronnej, polityce europejskiej, w tym o Partnerstwie Wschodnim,
rozszerzeniu UE, Traktacie z Lizbony oraz Ğwiatowym kryzysie
gospodarczym. Podpisane zostaáy ustalenia dot. wspóápracy
energetycznej.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Kontakty z panstwami basenu M.
ĝródziemnego

OĪywienie stosunków z Hiszpanią

Wsparcie bezpoĞrednich kontaktów miĊdzy
máodzieĪą polską i izraelską
OĪywienie stosunków z Turcją

Intensyfikacja wspóápracy z krajami basenu Morza ĝródziemnego,
zwáaszcza z Wáochami, Maltą i Cyprem, w zakresie koordynacji
polityki migracyjnej UE oraz kontroli zewnĊtrznych granic obszaru
Schengen – wizyta Premiera D. Tuska na Malcie, czĊste kontakty
kierownictwa MSWiA z partnerami z poáudnia Europy
9 listopada br. w Sopocie odbyáy siĊ VI polsko-hiszpaĔskie konsultacje
miĊdzyrządowe. Planowane jest rozszerzenie wspóápracy m.in. w
perspektywie Prezydencji Hiszpanii i Polski w UE (odpowiednio w
2010 i 2011 r.). Polska jest zainteresowana wykorzystaniem
hiszpaĔskich doĞwiadczeĔ uzyskanych podczas prezydencji w UE.
Podczas swojej Prezydencji Hiszpania chce zorganizowaü w Warszawie
szczyt UE nt. Partnerstwa Wschodniego i polityki wschodniej.
24 maja br. w Jerozolimie podpisana zostaáa Umowa pomiĊdzy
Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a Izraelską Radą MáodzieĪy o
polsko-izraelskiej wymianie máodzieĪy na lata 2009-2010
Polska wáączyáa siĊ aktywnie w prace „Grupy Przyjacióá Turcji” w
ramach UE, na szczeblu politycznym i eksperckim. ZwiĊkszona
aktywnoĞü Polski zaowocowaáa w maju 2009 r. pierwszą w historii
stosunków dwustronnych wizytą premiera Turcji i podpisaniem
deklaracji o strategicznym partnerstwie obu paĔstw.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
Nie wymaga prac
parlamentarnych

Pozycja orĊdownika zacieĞniania powiązaĔ oraz wspóádziaáania caáej Europy ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony bĊdziemy starali siĊ przekonaü amerykaĔskich
partnerów, by nasz sojusz znalazá wyraz w wiĊkszej obecnoĞci amerykaĔskiej w Polsce i we wzmocnieniu polskich zdolnoĞci obronnych
21 paĨdziernika
Umowa miĊdzy rządem RP a rządem Stanów USA zobowiązaáy siĊ do zapewnienia bezpieczeĔstwa Polsce oraz UmowĊ podpisano
br.
Zjednoczonych Ameryki o rozmieszczeniu na obrony naszego kraju przed atakiem rakiet balistycznych.
20 sierpnia 2008 r.
Polska jest pierwszym paĔstwem, do którego Ameryka zwróciáa siĊ z
terytorium RP antybalistycznych obronnych
ofertą
rozmieszczenia bazy nowoczesnych rakiet SM-3 na jego
rakiet przechwytujących i Deklaracja w
terytorium.
W paĨdzierniku br., podczas wizyty wiceprezydenta USA
sprawie wspóápracy strategicznej miĊdzy
Joe
Bidena,
premier Donald Tusk podkreĞliá, Īe Polska uznaje projekt
Rzeczypospolitą Polską a USA
SM3 – nowej koncepcji obrony antyrakietowej – za bardzo interesujący
i potrzebny.
.
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Wsparcie bezpoĞrednich kontaktów miĊdzy
máodzieĪą polską i amerykaĔską

W 2009 r. przeprowadzono pilotaĪ programu polsko-amerykaĔskiej
parlamentarnej wymiany máodzieĪy

Kraje GW oraz strefy Morza Baátyckiego waĪnymi partnerami politycznymi i gospodarczymi
W lipcu 2008 r. Polska objĊáa roczne przewodnictwo w GW. Na
Silna pozycja regionu na forum UE poprzez
ostatnim szczycie UE Donald Tusk skupiá wokóá Polski kraje z Europy
wspólne stanowiska paĔstw Grupy
ĝrodkowo-Wschodniej, wywalczając dogodne warunki na forum RE.
Wyszechradzkiej
Polska kilkukrotnie inicjowaáa spotkania GW, takĪe w formule V4+
(kraje baátyckie, Buágaria i Rumunia).
W styczniu 2009 z inicjatywy premiera D. Tuska premierzy GW
przyjĊli wspólne stawisko ws. rosyjsko-ukraiĔskiego kryzysu
gazowego, co miaáo wpáyw na formowanie unijnej polityki solidarnoĞci
w dziedzinie energetyki. W czasie marcowego posiedzenia RE kraje
koalicji utworzonej przez premiera D. Tuska wokóá GW (z udziaáem
krajów baátyckich, Buágarii i Rumunii) zablokowaáy akceptacjĊ dla
protekcjonistycznych dziaáaĔ niektórych krajów UE.
4 czerwca br. zakoĔczony zostaá okres polskiego przewodnictwa w
GW. Ustalono m.in. powoáanie wyszehradzkiej grupy ds.
bezpieczeĔstwa energetycznego.
Intensyfikacja
dialogu politycznego ze Szwecją, takĪe w kontekĞcie
Wzmacnianie pozycji regionu na forum UE
rozpoczĊtej
z
dniem
1 lipca 2009 r. szwedzkiej prezydencji w UE
poprzez zacieĞnianie wspóápracy ze Szwecją i
Wypromowanie w 2008 r. polsko-szwedzkiej inicjatywy Partnerstwa
Finlandią
Wschodniego na skalĊ projektu UE. Konsultacje nt. Partnerstwa
Wschodniego, Strategii UE dla regionu Morza Baátyckiego, polityki
rozwojowej, Prezydencji Szwecji w UE oraz wymiany doĞwiadczeĔ w
zakresie przygotowaĔ do przewodnictwa w Radzie UE.
Rozwijanie wspóápracy ze Szwecją i Finlandią jako Ğwiatowymi
liderami w zakresie produkcji energii jądrowej i odnawialnej.
Ustanowienie Polsko-Szwedzkiej Platformy Energii Odnawialnej
w 2008 r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

135

Wspóáksztaátowanie przez PolskĊ wymiaru wschodniego Unii Europejskiej; specjalna uwaga dla relacji z Ukrainą, Rosją oraz sytuacji na Biaáorusi
Polsko-szwedzki projekt PW przyjĊto w marcu br. podczas szczytu UE. 7 maja br. -pierwszy Nie wymaga prac
Zainicjowanie projektu Partnerstwa
Celem PW jest pogáĊbienie dwustronnych stosunków oraz utworzenie szczyt PW w Pradze parlamentarnych
Wschodniego
wielostronnej wspóápracy UE ze wschodnimi sąsiadami. RE oficjalnie
przeznaczyáa na realizacjĊ PW 600 mln euro, które uzupeániáy ponad 3 uruchamiający
mld euro dostĊpne wczeĞniej na realizacjĊ wspóápracy UE z tymi inicjatywĊ
paĔstwami .
Partnerstwo Wschodnie zostaáo uruchomione podczas Szczytu PW w
Pradze 7 maja br. z udziaáem wszystkich paĔstw UE i partnerów
wschodnich.
Rząd polski miaá teĪ duĪy wpáyw na to, w jaki sposób na kryzys marzec 2009 r.
DziĊki stanowczej postawie nowych krajów
Nie wymaga prac
Unii Europejskiej – pod przywództwem m.in. zareagowaáa caáa Europa. Na szczytach europejskich w marcu 2009 r.
parlamentarnych
rząd polski wywalczyá potwierdzenie zasady swobodnego przepáywu
Premiera Donalda Tuska – Europa uniknĊáa
kapitaáu.
DziĊki stanowczej postawie nowych krajów Unii Europejskiej
pokusy protekcjonizmu.
– pod przywództwem Premiera Donalda Tuska i Premiera Czech Mirka
Topolanka – Europa uniknĊáa pokusy protekcjonizmu.
Organizacja miĊdzynarodowej konferencji ministrów upamiĊtniającej
Wspólne dziaáania w zakresie ochrony
Nie wymaga prac
600-lecie
objĊcia ochroną Puszczy Biaáowieskiej we wrzeĞniu 2009 r.;
Puszczy Biaáowieskiej
parlamentarnych
przygotowywana koĔcowa wersja projektu Porozumienia miĊdzy
Rządem RP, Republiki Biaáorusi i Republiki Ukrainy w sprawie
utworzenia transgranicznego Rezerwatu Polesie Zachodnie
Program Wspóápracy Transgranicznej „Polska Gáównym zadaniem programu jest wspieranie rozwoju terenów 11 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac
przygranicznych Polski, Ukrainy i Biaáorusi. Chodzi o wzrost
– BiaáoruĞ – Ukraina 2007-2013”
parlamentarnych
konkurencyjnoĞci tych obszarów, poprawĊ jakoĞci Īycia oraz
usprawnienie wspóápracy w regionie. UE przeznaczy na program ok.
186 mln euro, wkáad krajowy wyniesie ok. 17 mln euro, áącznie bĊdzie
to ok. 203 mln euro. ZaáoĪenia programu okreĞla Decyzja KE z grudnia
2008 r., która precyzuje zasady realizacji wspóápracy miĊdzy
zainteresowanymi krajami, w tym równieĪ kwestie prowadzenia
kontroli finansowej.

136

Odblokowanie dialogu w stosunkach polskorosyjskich.

Wspieranie intensyfikacji stosunków UE
z Republiką Moádowy

Zainicjowanie dialogu UE-BiaáoruĞ

1 wrzeĞnia br. rosyjski premier na obchodach 70. rocznicy wybuchu II
wojny Ğwiatowej; rozmowy premierów Rosji i Polski
Podczas swojej pierwszej wizyty w Rosji 8 lutego 2008 r. D. Tusk
spotkaá z prezydentem, premierem i wicepremierem Rosji. Podpisano
umowĊ o ochronie informacji niejawnych (walka z przestĊpczoĞcią,
terroryzmem oraz handlem narkotykami). W styczniu br. w Davos D.
Tusk rozmawiaá z W. Putinem.
Wznowiáy dziaáalnoĞü wszystkie instytucje dialogu polsko-rosyjskiego.
Dotychczas odbyáy siĊ trzy posiedzenia Grupy do Spraw Trudnych,
dwa spotkania Forum Dialogu Obywatelskiego oraz jedno posiedzenie
Komitetu Strategii Wspóápracy pod przewodnictwem ministrów SZ RP
i FR. W marcu 2009 r. w Warszawie miaáo miejsce II posiedzenie
Polsko-Rosyjskiej Komisji MiĊdzyrządowej ds. Wspóápracy
Gospodarczej pod przewodnictwem min. C. Grabarczyka i min. I.
Lewitina. Staáy dialog gospodarczy z Rosja prowadziáo MG – waĪnym
jego elementem byáy wizyty Wicepremiera W. Pawlaka w Moskwie
(m.in. paĨdziernik), Petersburgu (czerwiec) i Soczi (wrzesieĔ).
Minister spraw zagranicznych záoĪyá pierwszą oficjalną wizytĊ w
Moádowie od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych.
Podpisano deklaracjĊ o powoáaniu Polsko-Moádawskiego Forum
Integracji Europejskiej.
Podpisano Memorandum o wspóápracy miĊdzy Polską Agencją
Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci a Ministerstwem Gospodarki i Handlu
Moádowy oraz przeprowadzono pierwsze posiedzenie PolskoMoádawskiej Komisji ds. Wspóápracy Gospodarczej.
Przeprowadzono dwustronne konsultacje polityczne na szczeblu
wiceministrów SZ.

Nie wymaga prac 1 wrzeĞnia 2009 r.
parlamentarnych

Polska byáa gáównym orĊdownikiem rozpoczĊcia dialogu Brukseli z
MiĔskiem. Jego gáównym zaáoĪeniem jest przekonanie wáadz
biaáoruskich do liberalizacji systemu politycznego paĔstwa, w zamian
za co UE oferuje Biaáorusi poprawĊ wzajemnych relacji. 13
paĨdziernika 2008 r. paĔstwa UE zawiesiáy sankcje wizowych wobec
urzĊdników biaáoruskich, a 13 marca 2009 r. tą decyzjĊ przedáuĪyáy.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

8 lutego 2008 r.

Nie wymaga prac 11 lipca 2008 r.
parlamentarnych
11 czerwca 2008 r.

9 grudnia 2008 r.
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Program Wspóápracy Transgranicznej Litwa – Program zapewni podejmowanie dziaáaĔ sąsiedzkich na rzecz wzrostu 24 czerwca 2008 r.
konkurencyjnoĞci obszaru przygranicznego, poprawy jakoĞci Īycia
Polska – Rosja (Obwód Kaliningradzki)
ludzi,
a takĪe umoĪliwi likwidacjĊ barier we wzajemnej wspóápracy
2007-2013. Projekt programu operacyjnego
transgranicznej. Finansowanie – m.in. 132,1 mln euro z UE.

Wsparcie dla prozachodnich aspiracji Ukrainy
W 2008 r. zostaá powoáany i rozpocząá prace Polsko-UkraiĔski Komitet
Strategiczne partnerstwo z Ukrainą
ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012. W 2008 r. Polska
udzieliáa Ukrainie pomocy rozwojowej w wysokoĞci 16 mln zá i 1,5 mln
zá humanitarnej na usuwanie skutków powodzi.
Na szczeblu rządowym przygotowywana jest tzw. Mapa Drogowa,
okreĞlająca dwustronne dziaáania w najwaĪniejszych sferach:
gospodarki, transportu, nauki, bezpieczeĔstwa, kultury, wymiany
máodzieĪy i in.
10 grudnia 2008 r. wprowadzono nowy mechanizm dwustronnych
konsultacji: posiedzenie Kierownictw MSZ obu paĔstw.
WaĪnym elementem partnerstwa jest Polsko-UkraiĔska Komisja
MiĊdzyrządowa ds. Wspóápracy
Gospodarczej, na szczeblu
Wicepremierów rządów obu krajów (w marcu 2008 r. odbyáo siĊ II
posiedzenie ww. Komisji w Warszawie, w czerwcu 2009 r. – III
posiedzenie ww. Komisji w Kijowie)
Zintensyfikowano
wysiáki dyplomatyczne w celu zbliĪenia Ukrainy do
Pomoc w zbliĪeniu siĊ Ukrainy do struktur
UE
i
NATO.
Na
szczycie
UE – Ukraina w ParyĪu we wrzeĞniu 2008 r.
UE i NATO
nadano negocjowanej umowie miĊdzy UE a Ukrainą status umowy
stowarzyszeniowej. Zapisano teĪ zgodĊ na uznanie ruchu bezwizowego
miĊdzy UE a Ukrainą za dáugoterminowy cel obu stron.
Prowadzone są konsultacje w ramach Staáej Polsko-UkraiĔskiej
Konferencji Integracji Europejskiej. 1 lipca 2009 roku weszáa w Īycie
umowa o Maáym Ruchu Granicznym z Ukrainą, stanowiąca istotny
element wprowadzania dalszych uáatwieĔ w ruchu osobowym.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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„OĪywienie” formuáy Trójkąta Weimarskiego W czerwcu 2008 r. wznowiono mechanizm konsultacji szefów
dyplomacji Polski, Francji i Niemiec w formule Trójkąta
Weimarskiego. Jednym z priorytetów Trójkąta jest wspieranie
europejskich ambicji Ukrainy i promowanie PW.
Przekonanie wszystkich krĊgów politycznych na Biaáorusi, Īe warto postawiü na demokracje
W ramach PW polski rząd chce wspieraü BiaáoruĞ w aspiracjach
Wizyta ministra Sikorskiego na Biaáorusi
proeuropejskich oraz kontynuacji reform wewnĊtrznych sáuĪących
demokratyzacji kraju. Wizyta ministra spraw zagranicznych na
Biaáorusi byáa pierwszą od 4 lat na tym szczeblu. Przeáamaáo to impas
we wzajemnych relacjach i pozwoliáo na rozpoczĊcie szeregu
konsultacji. RozpoczĊto dialog o zapewnieniu normalnego
funkcjonowania Związku Polaków na Biaáorusi i biaáoruskich
organizacji w Polsce.
W trakcie Szczytu doszáo do spotkania premiera D. Tuska z .
I Szczyt Gospodarczy Polska-BiaáoruĞ
wicepremierem A. Kobjakowem oraz ministra R. Sikorskiego z
wiceministrem A. Jewdoczenko. Rozmowy dotyczyáy m.in. udziaáu
Biaáorusi w projekcie Partnerstwa Wschodniego i poparcia Polski w
kontaktach Biaáorusi z UE.
Spotkania wicepremiera W. Pawlaka i wiceministra A. Kremera z
Spotkania przedstawicieli polskich i
premierem oraz wiceministrem Biaáorusi dotyczyáy m.in. kwestii
biaáoruskich wáadz
poprawy wzajemnych relacji gospodarczych oraz uregulowania statusu
Związku Polaków na Biaáorusi. W rozmowach promowano takĪe
zbliĪenie UE-RB oraz związaną z nim liberalizacjĊ systemu
politycznego RB.
Celem spotkania byáo przekonanie przedstawicieli opozycji, Īe polskie
Spotkanie ministra spraw zagranicznych z
otwarcie na kontakty z wáadzami Biaáorusi nie oznacza zaprzestania
przedstawicielami biaáoruskiej opozycji
wspierania demokratyzacji tego kraju. NakreĞlono takĪe ideĊ PW oraz
páynące z niej korzyĞci.
Rozmowa
dotyczyáa m.in. udziaáu Biaáorusi w projekcie Partnerstwa
Spotkanie premiera Tuska z wicepremierem
Wschodniego
i poparcia Polski w konta Biaáorusi z UE.
Biaáorusi

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac 12 wrzeĞnia 2008 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac 24 czerwca 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac 23-24 lutego 2009
parlamentarnych r., 9-10 marca 2009
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
Nie wymaga prac 24 czerwca 2009 r.
parlamentarnych
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ZaangaĪowanie siĊ we wspóápracĊ i dialog polityczny z wybranymi paĔstwami obszaru pozaeuropejskiego, zwáaszcza z mocarstwami regionalnymi i ponadregionalnymi, jak
Chiny, Indie, Brazylia i Japonia
Rozmowy gospodarcze Donalda Tuska w czasie wizyty w Chinach i
Wzrost aktywnoĞci w stosunkach Polski z
Nie wymaga prac 22-25 paĨdziernika
szczytu ASEM w Pekinie oraz wizyta ministra spraw zagranicznych w
krajami Azji i Pacyfiku
parlamentarnych 2008 r.
Japonii i Rep. Korei. Polska aktywnie dziaáa na rzecz wzmocnienia
wiĊzi gospodarczych z tym regionem, poprzez zawieranie przez UE
umów handlowych, wspierających aktywnoĞü przedsiĊbiorstw
unijnych, w tym polskich w tych krajach.
Wizyty wicepremierów w Pekinie w sierpniu 2008 r. Udziaá Polski w
spotkaniach ministerialnych ASEM (Hanoi) oraz UE-ASEAN (Phnom
Penh) w maju 2009 r.
Udziaá premiera D. Tuska w V szczycie szefów paĔstw i rządów UEAmeryka àaciĔska i Karaiby. Oficjalne wizyty szefa rządu w Peru i
Chile. Rozmowy na temat wspóápracy gospodarczej z prezydentami
Brazylii, Chile, Peru, Meksyku, Kolumbii.
ZaangaĪowanie w promowanie wartoĞci demokracji, modernizacji cywilizacyjnej i dobrego rządzenia
Rządowy program pomocy rozwojowej dla
wybranych krajów (m.in. Biaáorusi, Ukrainy
Moádowy, Gruzji)

Polska dofinansowuje m.in. programy szkoleĔ dla urzĊdników
biaáoruskich Ğredniego szczebla (UKiE), wspiera dziaáalnoĞü TV
BELSAT i szkolenia dla niezaleĪnych dziennikarzy biaáoruskich.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Starania uáatwiające decyzje o powrocie Polaków mieszkających za granicą do kraju, ale przede wszystkim uáatwienie Īycia Polaków w krajach, które tymczasowo są
miejscem ich pracy, ich Īycia
Zainaugurowanie programu informacyjnego Wsparcie uáatwiające powrót do Polski rodakom, którzy zdecydowali 24 listopada 2008 Nie
wymaga
„Masz PLan na powrót?”
siĊ opuĞciü kraje emigracji. Gáównym celem programu jest r.
prac
dostarczenie Polakom niezbĊdnych informacji pozwalających
parlamentarnych
przygotowaü siĊ do powrotu oraz ponownie „zadomowiü” siĊ w
Polsce. Informacje dostĊpne w specjalnym serwisie internetowym
www.powroty.gov.pl.
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Wsparcie dla uczniów powracających do
polskiego systemu edukacji

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oĞwiaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziáa nowe formy
wsparcia dla uczniów powracających do polskiego systemu edukacji
oraz dla cudzoziemców uczĊszczających do polskich szkóá. Dodatkowe
zajĊcia z jĊz. polskiego dla uczniów nie znających go w stopniu
umoĪliwiającym korzystanie z nauki. Dodatkowe zajĊcia wyrównawcze
z wiĊkszoĞci przedmiotów.

Wspieranie oĞwiaty polskiej za granicą i
oĞwiaty polonijnej

Projekt przewiduje znaczne zwiĊkszenie wsparcia dla oĞwiaty polskiej
poza granicami kraju. Opracowaáo projekt Podstawy Programowej dla
uczniów polskich uczących siĊ za granicą. Oba projekty opublikowano
na stronie www.polska-szkola.pl, do konsultacji.
WejĞcie z Īycie nowelizacji Ustawy o Karcie Polaka. Aktywne dziaáania
MSZ na rzecz ochrony praw mniejszoĞci polskiej na Biaáorusi, które
doprowadziáy do obniĪenia poziomu represji stosowanych wobec
Polaków.
Powoáanie MiĊdzyresortowego Zespoáu ds. Polonii i Polaków za Granicą
z logistyczną i merytoryczną obsáugą MSZ.

Wspóápraca z Polonią i Polakami za
granicą

Modernizacja systemu promocji Polski za granicą
Trwa proces rozszerzania struktur polskiej dyplomacji publicznej i
Usprawnienie dziaáania sáuĪb
kulturalnej poprzez powoáywanie nowych Instytutów Kultury Polskiej
dyplomatycznych
(Madryt), jak teĪ tworzenie wydziaáów kulturalno-naukowych w
kolejnych ambasadach (Tokio, Pekin, New Delhi, Buenos Aires).
Trwają prace nad reformą Instytutu Adama Mickiewicza. Stworzono
podyplomowe studia dyplomacji kulturalnej.

19 marca 2009 r.

Nie
wymaga
prac
parlamentarnych

1 stycznia 2010 r.

Nie
wymaga
prac
parlamentarnych
Nie
wymaga
prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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28 marca 2008 r.

Rząd, reprezentowany przez Ministra ĝrodowiska zorganizowaá
najwiĊkszą w historii Polski konferencjĊ ONZ poĞwiĊconą zmianom
klimatu. Wydarzenie pozytywnie wpáynĊáo na miĊdzynarodowy
wizerunek Polski. Do Poznania przyjechaáo ponad 12 tys
reprezentantów ze 190 krajów caáego Ğwiata i ok. tysiąca dziennikarzy,
w tym wiele osobistoĞci Ğwiata polityki, laureaci nagrody Nobla. W
ocenie uczestników byá to najlepiej od 14 lat zorganizowany szczyt
klimatyczny (od kiedy organizowane są COP), który powoduje, Īe
Polska staje siĊ pretendentem do organizowania w przyszáoĞci
podobnych imprez.
Podstawowym
celem Strategii jest optymalizacja nakáadów na
Projekt „Ramowej Strategii Promocji Polski
promocjĊ
Polski
i uszczelnienie systemu finansowania dziaáaĔ
do 2015”
promocyjnych. Projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji
miĊdzyresortowych.
Promocja Polski poprzez obchody rocznicowe 70. rocznica wybuchu II wojny Ğwiatowej oraz 20. rocznica wydarzeĔ
1989 r. to okazja do zaprezentowania Ğwiatowej opinii publicznej roli
Polski w XX w. Program obchodów realizowany przez placówki
zagraniczne skáada siĊ z ponad 300 wydarzeĔ, m.in. kampanii
medialnych, konferencji i imprez wystawienniczych. 4 czerwca br. do
Krakowa i GdaĔska przyjechali przywódcy europejscy oraz ponad 500
dziennikarzy z Polski i zagranicy.
Kampania informacyjna w CNN
Na antenie oraz portalu internetowym CNN odbyáa siĊ kampania
reklamowa Polski jako kraju, który jest atrakcyjny dla biznesu oraz
turystów. Widzowie w regionie EMEA (Europa, Afryka, Bliski
Wschód) obejrzeli 625 spotów. Na reklamówkach pokazywane są m.in.
najatrakcyjniejsze polskie miasta. Na antenie CNN emitowany byá
równieĪ specjalny program poĞwiĊcony Polsce „CNN Eye on Poland”.
Organizacja konferencji klimatycznej COP14
w Poznaniu

Nie wymaga prac 1-12 grudnia 2008
parlamentarnych r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac
parlamentarnych

Nie wymaga prac WrzesieĔ-grudzieĔ
parlamentarnych 2008 r. oraz 4
czerwca 2009 r.
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POLACY ZA GRANICĄ
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE

25 lipca 2008 r.

6 sierpnia 2008 r.

Abolicja podatkowa
Zrównanie obciąĪenia podatkowego osób pracujących za granicą, 29 kwietnia 2008
wynikającego z róĪnic miĊdzy metodami unikania podwójnego r.
opodatkowania. Umorzenie zalegáoĞci podatkowych wraz z naleĪnymi
odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytuáu
podatku dochodowego, pod warunkiem záoĪenia przez nich zeznania
podatkowego. Zwrot podatku dochodowego dla podatników, którzy
dokonali takiego rozliczenia i zapáacili podatek.
Prawdziwe zapewnienie Polakom Īyjącym za granicą realizacji ich praw obywatelskich, na przykáad moĪliwoĞci gáosowania
Polska podjĊáa aktywne dziaáania w celu doprowadzenia do zakoĔczenia
Związek Polaków na Biaáorusi
sporu wokóá ZPB. W marcu 2009 r. niezakáócono przebiegu zjazdu
organizacji w Grodnie. WyraĨnie poprawiáa siĊ sytuacja dziaáaczy
polonijnych na Biaáorusi.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach
dla podatników uzyskujących niektóre
przychody poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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BEZPIECZEēSTWO ZEWNĉTRZNE
DZIAàANIA

OPIS

RM

SEJM

DATA WEJĝCIA
W ĩYCIE

Podtrzymanie deklaracji o wysáaniu 350 Īoánierzy w ramach misji UE w Czadzie
Wniosek do Prezydenta RP w sprawie
uĪycia Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w operacji wojskowej Unii
Europejskiej w Republice Czadu i
Republice ĝrodkowoafrykaĔskiej

Kontyngent liczy 400 Īoánierzy, funkcjonariuszy i pracowników wojska. 22 stycznia 2008 Nie wymaga prac 30 stycznia 2008 r.
Kontyngent ma m.in. prowadziü patrole oraz dziaáania blokadowo- r.
parlamentarnych
kontrolne. Chodzi takĪe o konwoje z pomocą humanitarną oraz udzielanie
pomocy lokalnej ludnoĞci. Na ten cel w 2008 r. przewidziano 48 mln zá.

Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Wniosek dotyczy przedáuĪenia uĪycia polskiego kontyngentu wojskowego 23 stycznia 2009
Polskiej o uĪycie Polskiego Kontyngentu w misji ONZ w Czadzie i Republice ĝrodkowoafrykaĔskiej do koĔca r.
listopada 2009 r.
Wojskowego w misji Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Republice
Czadu i Republice ĝrodkowoafrykaĔskiej
Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Wniosek dotyczy przedáuĪenia uĪycia polskiego kontyngentu wojskowego 3 marca 2009 r.
Polskiej o uĪycie Polskiego Kontyngentu w misji ONZ w Czadzie i Republice ĝrodkowoafrykaĔskiej do koĔca
listopada 2009 r.
Wojskowego w misji Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Republice
Czadu i Republice ĝrodkowoafrykaĔskiej

Nie wymaga prac 29 stycznia 2009 r.
parlamentarnych

Nie wymaga prac 13 marca 2009 r.
parlamentarnych

Uzawodowienie wojska w tej kadencji sejmu - w przyszáym roku ograniczymy pobór, a w 2009 r. zrezygnujemy z niego w caáoĞci, tak aby w kolejny rok wkroczyü z armią w
peáni zawodową
Pierwsza z 8 ustaw przygotowanych przez MON w ramach tzw. pakietu 3 czerwca 2008 24
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
paĨdziernika 6 grudnia 2008 r.
profesjonalizacyjnego (przejĞcie od modelu sáuĪby z poboru do modelu r.
powszechnym obowiązku obrony
2008 r.
armii w peáni zawodowej opartej na ochotniczych formach sáuĪby).
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
Nowelizacja umoĪliwiáa poszerzenie bazy naboru do sáuĪby wojskowej,
o sáuĪbie wojskowej Īoánierzy
m.in. poprzez moĪliwoĞü: powoáania do sáuĪby nadterminowej juĪ po 3
zawodowych (tzw. maáa nowela)
miesiącach zsw (dotąd po 9), przyjĊcia do tej sáuĪby Īoánierzy z rezerwy,
podniesienia granicy wieku powoáania z 25 do 30 lat oraz záagodzenia
kryteriów wyksztaácenia.
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Wprowadzenie nowych rozwiązaĔ dotyczących pomocy rannym i 17 czerwca 2008
poszkodowanym Īoánierzom oraz ich rodzinom. Pomoc przewidziano takĪe r.
dla rodzin Īoánierzy zaginionych lub tych, którzy ponieĞli Ğmierü w czasie
wykonywania sáuĪby.
Przepisy znowelizowanej ustawy podnoszą poziom zabezpieczenia
Īoánierzy ich rodzin w sytuacjach bĊdących nastĊpstwem zdarzeĔ
związanych z wykonywaniem obowiązków sáuĪbowych.
„Program profesjonalizacji Siá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 5 sierpnia 2008 r.
2008-2010” okreĞliá zasadnicze cele, gáówne zadania i etapy realizacji
procesu profesjonalizacji SZRP. Staá siĊ podstawą do uruchomienia dziaáaĔ
związanych z profesjonalizacją wytyczając jej kierunki.

24
paĨdziernika 28 grudnia 2008 r.
2008 r.

24 kwietnia 2009 r.

1 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
sáuĪbie wojskowej Īoánierzy
zawodowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (tzw. duĪa nowela)

W ramach budowy profesjonalnych Siá Zbrojnych wprowadza nowy rodzaj
sáuĪby wojskowej – kontraktową zawodową sáuĪbĊ wojskową. Pozwala na
uelastycznienie dziaáalnoĞci kadrowej poprzez delegowanie szeregu
uprawnieĔ na niĪsze szczeble dowodzenia. Wzmacnia system motywacji
i zachĊt do sáuĪby oraz doskonalenia zawodowego. UmoĪliwia sáuĪbą
Īoánierzom rannym i poszkodowanym podczas wykonywania obowiązków
sáuĪbowych (na niektórych stanowiskach sáuĪbowych).

Ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie
niektórych innych ustaw

Nowelizacja umoĪliwia, począwszy od 2009 r., zastąpienie poboru
kwalifikacją wojskową oraz wprowadza rejestracjĊ elektroniczną w miejsce
koniecznoĞci osobistego stawiennictwa mĊĪczyzn koĔczących w danym
roku kalendarzowym 18 lat. PodkreĞlenia wymaga, Īe stawienie siĊ do
kwalifikacji wojskowej zapewnia uregulowanie stosunku do sáuĪby
wojskowej bez koniecznoĞci jej odbywania. Ustawą przeniesiono zarazem
do rezerwy wszystkich dotychczasowych poborowych.

Projekt poselski
kolacji

9 stycznia 2009 r.

11 luty 2009 r.

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej

Ustawa okreĞla zasady wyróĪniania oraz reagowania na naruszenia
dyscypliny wojskowej i ponoszenia przez Īoánierzy odpowiedzialnoĞci
dyscyplinarnej, jak równieĪ tryb postĊpowania w tych sprawach.
Nowelizacja ma podnieĞü efektywnoĞü ksztaátowania dyscypliny, w tym
podczas sáuĪby poza granicami paĔstwa. Uproszczeniu ulegają procedury
dyscyplinarne.

13 stycznia 2009 9 paĨdziernika 2009
1 stycznia 2010 r.
r.
r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
sáuĪbie wojskowej Īoánierzy
zawodowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (tzw. maáa nowela)

Program profesjonalizacji Siá Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 20082010

4 listopada 2008
r.

Nie wymaga prac
parlamentarnych
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (tzw. duĪa
nowela)

Stanowi prawne dopeánienie zmian w systemie uzupeánienia Siá Zbrojnych.
Znosi obowiązek odbywania zasadniczej sáuĪby wojskowej oraz form
równowaĪnych temu obowiązkowi z moĪliwoĞcią przywrócenia w sytuacji
zagroĪenia bezpieczeĔstwa paĔstwa. Stanowi podstawĊ prawną do
tworzenia Narodowych Siá Rezerwowych w skáad wchodziü bĊdą Īoánierze
rezerwy ochotnicy.

31 marca 2009 r. 27 sierpnia 2009 r.

1 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
zakwaterowaniu Siá Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw

Reguluje kompleksowo kwestiĊ zakwaterowania Īoánierzy w warunkach
profesjonalnych Siá Zbrojnych. Stwarza Īoánierzom moĪliwoĞü otrzymania
kwatery na czas sáuĪby, zakwaterowania w internacie lub kwaterze
internatowej bądĨ otrzymania Ğwiadczenia mieszkaniowego uáatwiającego
wynajem mieszkania na wolnym rynku. ĩoánierze bĊdą mogli takĪe
kwaterowaü na terenie jednostki wojskowej/okrĊtu na wáasny wniosek, po
uzyskaniu zgody dowódcy JW.

24 marca 2009 r. Po I czytaniu w
komisjach
sejmowych

1 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami
dostaw na potrzeby obronnoĞci i
bezpieczeĔstwa paĔstwa

Z umów offsetowych zwolnione bĊdą dostawy uzbrojenia, sprzĊtu
wojskowego, czĊĞci zamiennych i materiaáów eksploatacyjnych
niezbĊdnych do wáaĞciwego funkcjonowania i wyposaĪenia Īoánierzy
polskich kontyngentów wojskowych uczestniczących w misjach
zagranicznych.

18 sierpnia 2009
r.

13 paĨdziernika 2009
r.

10 wrzeĞnia 2009 r.

ZakoĔczenie misji polskich Īoánierzy w Iraku – rok 2008 rokiem, w którym rozpoczniemy i zakoĔczymy wycofywanie polskich Īoánierzy z Iraku
Wycofywanie polskich Īoánierzy z Iraku Polacy opuĞcili Irak w paĨdzierniku 2008 r. Polscy Īoánierze wyszkolili 30 paĨdziernik 2008
tys. irackich siá bezpieczeĔstwa. W Iraku wziĊáo udziaá 15 tys. polskich r.
Īoánierzy, którzy doáączyli do elity siá zbrojnych.
Dalsze zaangaĪowanie w walkĊ z miĊdzynarodowym terroryzmem
Polska bĊdzie aktywnie uczestniczyü w operacjach pod auspicjami 13 stycznia 2009 Nie wymaga prac
Strategia udziaáu Siá Zbrojnych
organizacji miĊdzynarodowych – NATO, UE, ONZ, OBWE, a takĪe w r.
Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach
parlamentarnych
operacjach w ramach koalicji tworzonych ad hoc. Priorytetowe znaczenie
miĊdzynarodowych
dla polskiej racji stanu mają operacje prowadzone przez NATO i UE.
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Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta
o zmianĊ postanowienia Prezydenta z 10
paĨdziernika 2008 r. o przedáuĪeniu
okresu uĪycia Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Islamskiej Republice
Afganistanu

ZwiĊkszenie PKW Afganistan do 2200 Īoánierzy (200 w odwodzie) 24 marca 2009 r.
przyczyni siĊ do poprawy sytuacji bezpieczeĔstwa w tym kraju oraz
usprawni przeprowadzenie wyborów prezydenckich.
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