Załącznik 1 do Planu działań na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”
aktualizacja marzec 2015

KATALOG ZADAŃ
na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”
CEL 1.
Otwarty rząd
1.1. Otwarcie zasobów sektora publicznego

1. Zwiększenie dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego.
2. Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
3. Zwiększenie otwartości i dostępności serwisów informacyjnych administracji publicznej pod kątem osób niepełnosprawnych

zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA.
4. Poprawa dostępu do informacji publicznej udostępnianej z urzędu.

1.2. Usprawnienie procesu konsultacji oraz inne
formy zaangażowania obywateli w
rządzenie

1. Poprawa i wzmocnienie systemu konsultacji społecznych.
2. Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie świadczenia i wzmacniania rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego .
3. Wzmocnienie dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego.

CEL 2.
Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa
2.1. Doskonalenie funkcjonowania samorządu
terytorialnego

1. Udoskonalanie mechanizmów współpracy jednostek samorządu terytorialnego.

2.2. Optymalizacja struktur organizacyjnych
administracji rządowej

1. Racjonalizacja struktur terenowych organów administracji rządowej.

2. Dokonanie oceny podziału terytorialnego państwa z uwzględnieniem efektywności funkcjonowania urzędów organów jednostek
samorządu terytorialnego.

2. Porządkowanie kompetencji i zwiększenie efektywności działania organów administracji rządowej.

2.3. Efektywne i funkcjonalne urzędy
administracji publicznej
2.3.1 Doskonalenie standardów zarządzania

1. Upowszechnianie i wdrażanie stosowania systemu zarządzania jakością.
2. Usprawnianie systemów zarządzania oraz standardów obsługi klienta.
3. Doskonalenie obsługi przedsiębiorców przez urzędy administracji skarbowej.
4. Optymalizacja procedur wewnętrznych w administracji rządowej w województwie.
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2.3.2. Efektywne wykorzystanie nowoczesnych
technologii cyfrowych

1. Rozwój elektronicznej administracji.
2. Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną.
3. Wytworzenie usług infrastrukturalnych z wykorzystaniem modelu chmury obliczeniowej.
4. Uproszczenie zasad prowadzenia zbiórek publicznych.
5. Usprawnienie świadczenia usług w sektorze rolno-spożywczym.
6. Wdrażanie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP.
7. Gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie w długim czasie materiałów archiwalnych, wytworzonych w postaci elektronicznej.
8. Wdrażanie, utrzymywanie i zwiększanie dojrzałości i funkcjonalności usług elektronicznych przez urzędy administracji rządowej.
9. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji i usług zamieszczanych w Internecie.
10. Wzrost świadczenia usług w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.
11. Elektroniczna kontrola podatkowa i skarbowa.
12. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy dyrektorami szkół i placówek a kuratorem oświaty (WYCOFANE).
13. Zwiększenie dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego.
14. Upowszechnianie usług administracji elektronicznej wśród obywateli i przedsiębiorców.
15. Udostępnienie usług elektronicznych dla osób i rodzin występujących o niektóre świadczenia socjalne.

2.3.3. Efektywne gospodarowanie zasobami
rzeczowymi i finansowymi
2.3.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Brak zdefiniowanych zadań
1. Opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
2. Upowszechnienie stosowania skutecznych i efektywnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.
3. Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników administracji rządowej.
4. Tworzenie skutecznych mechanizmów motywacji i systemu wynagrodzeń w administracji rządowej.
5. Wzmacnianie właściwych postaw etycznych, etosu i poczucia służebności oraz poprawa wizerunku administracji rządowej.
6. Wzmocnienie kwalifikacji zawodowych pracowników JST.
7. Wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju uczenia się przez całe życie w Polsce.

2.3.5. Transparentność podejmowanych decyzji.

Brak zdefiniowanych zadań

2.3.6. Efektywny nadzór, kontrola i audyt
wewnętrzny

1. Rozwój audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej.
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CEL 3.
Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych
3.1. Poprawa skuteczności planowania
strategicznego i zarządzania finansowego

1. Doskonalenie budżetu w układzie zadaniowym.

2. Wypracowanie metodyki i wdrożenie przeglądów wydatków publicznych.
3. Doskonalenie planowania budżetowego JST poprzez bieżące zarządzanie informacją o wynikach budżetów.

3.2. Skuteczny system zarządzania rozwojem
kraju

1. Zapewnienie właściwej identyfikacji potrzeb rozwojowych kraju oraz stworzenia jednolitego systemu koordynacji i realizacji
działań strategicznych dotyczących rozwoju kraju.
2. Stworzenie warunków dla zapewnienia i ochrony ładu przestrzennego na szczeblu krajowym i regionalnym.
3. Stworzenie warunków dla zapewnienia i ochrony ładu przestrzennego na poziomie lokalnym.
4. Wzmocnienie funkcji zbiorów danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne” z wykorzystaniem technologii
cyfrowych.
5. Stworzenie warunków dla zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.
6. Usprawnianie procedur z zakresu geodezji i kartografii mających wpływ na rozwój gospodarczy.
7. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - integracja rejestrów publicznych związanych z nieruchomościami
oraz wymiana danych on-line.
8. Wspieranie rozwoju wykorzystania informacji przestrzennej z wykorzystaniem innowacyjnych zbiorów danych i nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
9. Zapewnienie dostępu do aktualnych, referencyjnych danych przestrzennych.
10. Podnoszenie kompetencji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.
11. Monitorowanie polityk publicznych w samorządach województw.

3.3. Koordynacja i współpraca przy realizacji
zadań publicznych

1. Wzmocnienia mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
2. Wzmacnianie współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.
3. Tworzenie zaplecza eksperckiego dla sektora pozarządowego jako realizatorów usług publicznych oraz edukacja w zakresie
dobrych relacji i współpracy międzysektorowej.
4. Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
5. Wsparcie realizacji wybranych, rentownych inwestycji infrastrukturalnych.
6. Zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa dokumentacyjnego podmiotów ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego.

3.4. Wzmocnienie pozycji międzynarodowej
państwa

1. Przygotowanie i wdrożenie długofalowego planu zabezpieczenia dziedzictwa dokumentacyjnego Polonii i jej organizacji.
2. Rozwijanie współpracy na rzecz rozwoju.
3. Usprawnienie koordynacji współpracy zagranicznej samorządu terytorialnego.
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4. Wspieranie aktywności podmiotów trzeciego sektora w obszarze współpracy zagranicznej.
5. Budowanie pozytywnego wizerunku Polski.
6. Rozwój współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
7. System oceny skutków dla projektów europejskich.

3.5. Efektywna organizacja Skarbu Państwa i
skuteczne zarządzanie jego majątkiem

1. Wzrost skuteczności zarządzania majątkiem Skarbu Państwa.
2. Promocja prywatyzacji.

CEL 4.
Dobre prawo
4.1. Optymalizacja procedur administracyjnych

1. Redukcja obciążeń administracyjnych.
2. Uproszczenie procedur postępowania administracyjnego.
3. Zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych.
4. Racjonalizacja wymagań formalnych dla procesu inwestycyjnego.
5. Uproszczenie procedur oraz podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego.
6. Usunięcie barier prawnych w obszarze informatyzacji.
7. Wzmocnienie potencjału JST w zakresie stanowienia prawa.
8. Reforma administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

4.2. Procedury nastawione na realizację celów

1. Doskonalenie systemu tworzenia prawa.
2. Rozwój systemu Oceny Wpływu.
3. Doskonalenie systemu udziału w tworzeniu prawa unijnego i poprawa skuteczności jego implementacji.
4. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych służb legislacyjnych oraz osób tworzących OSR.

4.3. Wysoki poziom kodyfikacji prawa cywilnego
i prawa karnego

1. Kodyfikacja prawa karnego.
2. Usprawnienie procesu postępowania cywilnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
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CEL 5.
Efektywne świadczenie usług publicznych
5.1. Efektywny system ochrony zdrowia
5.1.1. Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia,
bazy dydaktycznej uczelni medycznych oraz
instytutów badawczych

1. Wsparcie inwestycyjne podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób stanowiących
największe zagrożenie epidemiologiczne w Polsce.
2. Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników.
3. Wsparcie inwestycyjne ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych.
4. Wsparcie inwestycyjne bazy klinicznej uczelni medycznych.
5. Rozwój psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
6. Przebudowa, rozbudowa i remont oraz doposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu
ponadregionalnym.
7. Wsparcie inwestycyjne bazy dydaktycznej uczelni medycznych.

5.1.2 Poprawa dostępności do świadczeń
zdrowotnych oraz poprawa zarządzania systemem
opieki zdrowotnej i informacją medyczną

1. Realizacja zadań z zakresu badań przesiewowych noworodków.
2. Rozwój diagnostyki i leczenia wewnątrzmacicznego płodów.
3. Rozwój profilaktyki pierwotnej nowotworów.
4. Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu transplantologii.
5. Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych.
6. Decentralizacja zarządzania systemem na poziom regionalny i lokalny, mapowanie potrzeb zdrowotnych i infrastrukturalnych w
ochronie zdrowia.
7. Wdrożenie zintegrowanej opieki zdrowotnej i zarządzania chorobą.
8. Stworzenie mechanizmu kalkulacji kosztów technologii medycznych oraz wprowadzenie nowych metod rachunku kosztów i zasad
raportowania kosztów świadczeń zdrowotnych.
9. Poprawa identyfikacji świadczeniobiorców, w tym identyfikacja nowonarodzonych dzieci.
10. Zmniejszanie nierówności w zdrowiu i zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych.
11. Poprawa opieki nad osobami w wieku starszym.
12. Poprawa dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego.
13. Rozwój informatyzacji systemu opieki zdrowotnej.
14. Podniesienie jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.
15. Usprawnienie przeciwdziałania narkomanii w obszarze środków zastępczych.
16. Opracowanie i wdrożenie 15 ogólnopolskich programów polityki zdrowotnej (programy profilaktyczne).
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17. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami
niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).
5.1.3. Efektywna gospodarka produktami
leczniczymi

5.1.4. Poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń
zdrowotnych

1. Efektywne zarządzanie lekami refundowanymi.
2. Zwalczanie fałszowania leków.
3. Usprawnienie obrotu hurtowego lekami.
1. Wdrożenie standardów akredytacyjnych i promocja jakości w opiece zdrowotnej.
2. Wdrożenie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dzieckiem od urodzenia do uzyskania pełnoletności.
3. Usprawnienie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi.
4. Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami szpitalnymi.

5.2. Ochrona praw i interesów konsumentów

5. Poprawa jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia.
1. Rozwój bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku.
2. Usprawnienie koordynacji organów tworzących system ochrony konsumentów.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku.
4. Wzrost ochrony konsumentów w zakresie umów zawieranych na rynku krajowym i w relacjach transgranicznych.

5.3. Świadczenie usług konsularnych

1. Wzmocnienie opieki konsularnej nad Polakami za granicą za pomocą technologii mobilnych.

5.4. Dostęp do usług prawniczych i informacji
prawnej

1. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki wymiaru sprawiedliwości.
2. Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców przebywających na terenie RP obiegających się o status uchodźcy
lub zobowiązanych do opuszczenia Polski.
3. Stworzenie systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego.

5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami
publicznymi ze szczególnym
uwzględnieniem technologii cyfrowych

1. Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczonych
usług.
2. Rozwijanie świadczenia usług turystycznych.
3. Spójna i skuteczna polityka publiczna państwa w obszarze ekonomii społecznej.
4. Doskonalenie świadczenia usług przez organizacje pożytku publicznego.
5. Usprawnienie i unowocześnienie obsługi cudzoziemców.
6. Usprawnienie systemu poboru podatków.
7. Optymalizacja procesów rejestracji i ewidencjonowania podatników i płatników.
8. Optymalizacja relacji z interesariuszami oraz zwiększenie efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, przetwarzania
gromadzonych informacji.
9. Kontynuacja transformacji administracji podatkowej.
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10. Optymalizacja procesów pomocniczych w administracji podatkowej.
11. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych.
12. Zapewnienie elektronicznego pozyskiwania i wymiany informacji niezbędnych do przyznawania niektórych świadczeń
socjalnych.
13. Elektroniczna obsługa spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

5.6. Powszechny dostęp do szerokopasmowego
Internetu

1. Zapewnienie dostępu do powszechnego szerokopasmowego Internetu.
2. Opracowanie mechanizmów umożliwiających szersze i efektywne wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach
wielorodzinnych (nowych jak i istniejących).
3. Szersze umożliwienie wykorzystania kanałów technologicznych na potrzeby sieci telekomunikacyjnych.
4. Umożliwienie współkorzystania z infrastruktury i nieruchomości publicznych.
5. Wsparcie dla inwestycji w bezprzewodowe sieci telekomunikacyjne.
6. Prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki regulacyjnej na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym

5.7. Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne

1. Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).
2. Modernizacja Systemu Rejestrów Państwowych – projekt pl.ID.
3. Zapewnienie skutecznego przepływu pomiędzy rejestrami.
4. Usprawnienie przepływu danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy pomocy systemu
teleinformatycznego.

CEL 6.
Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura
6.1. Usprawnienie sądownictwa

1. eUsługi dla obywatela.
2. Usprawnienie pracy sądów.
3. Usprawnienie wybranych postępowań sądowych.
4. Optymalizacja usług informatycznych.

6.2. Zwiększenie sprawności i skuteczności
egzekucji sądowe

1. Zwiększenie dostępności do egzekucji sądowej.

6.3. Nowoczesna i efektywna probacja

1. Upowszechnienie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego.
2. Zwiększenie skuteczności resocjalizacji osób poddanych oddziaływaniom probacyjnym.

6.4. Zwiększenie pomocy pokrzywdzonym
przestępstwem

1. Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

2. Usprawnienie procesu prowadzenia postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi
egzekucyjnemu.

2. Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków postępowaniu karnym.
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6.5. Rozpowszechnianie alternatywnych form
rozwiązywania sporów

1. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

6.6. Skuteczna prokuratura

1. Zwiększenie skuteczności działania prokuratury.
2. Usprawnienie procesu przekazywania informacji do Krajowego Rejestru Karnego (w ramach projektu KRK-2).
3. Poprawa skuteczności prowadzonych postępowań.
4. Opracowanie skutecznych mechanizmów zarządzania i optymalizacji kosztów funkcjonowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury.
5. Wypracowanie standardów i metod efektywnego zarządzania zasobami kadrowymi w prokuraturze.
6. Poprawa wizerunku i zaufania do prokuratury.
7. Podnoszenie kompetencji kadr prokuratury.

CEL 7.
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
7.1. Podnoszenie sprawności, poprawa
wizerunku i wzrost poziomu zaufania do
instytucji i służb zapewniających
bezpieczeństwo i porządek publiczny

1. Zapewnienie gotowości operacyjnej Policji.
2. Podniesienie skuteczności działań podejmowanych przez policjantów wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osobom dotkniętym tą przemocą.
3. Ogólnopolski Cyfrowy System Łączności Radiowej.
4. Modernizacja i rozbudowa Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112).
5. Wdrożenie usługi PRS Galileo.

7.2. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw
oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku
publicznego

1. Uregulowanie kwestii monitoringu wizyjnego.
2. Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej.
3. Wzrost realnego bezpieczeństwa, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.
4. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.
5. Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji.
6. Przeciwdziałanie zagrożeniom w ruchu drogowym.
7. Usprawnienia w zakresie ujawniania, identyfikacji, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub
mającego związek z przestępstwem.
8. Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych.

7.3. Zapewnienie bezpieczeństwa granicy
UE/Schengen

1. Zapewnienie płynności odpraw granicznych osób i środków transportu oraz zapewnienie ochrony granicy państwowej (w tym
„granicy zielonej”) przed jej bezprawnym przekraczaniem.
2. Zapewnienie komunikacji pomiędzy państwami obszaru Schengen w zakresie konsultacji wizowych.
3. Zapewnienie elektronicznego zintegrowanego systemu obsługi klienta na granicy (i-Granica).
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4. Zapewnienie elektronicznego zintegrowanego systemu obsługi klienta w jednostkach służby celnej (i-Cło).

7.4. Ratownictwo i ochrona ludności (ochrona
przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza,
ratownicza i gaśnicza)

1. Zapobieganie i łagodzenie skutków katastrof naturalnych, technologicznych oraz spowodowanych działalnością człowieka,
zwiększenie skuteczności reagowania.
2. Rozwój systemów teleinformatycznych.
3. Rozwój sfery ochrony ludności.
4. Rozwój krajowego systemu bezpieczeństwa morskiego oraz systemu ratowania życia na morzu.

7.5 Doskonalenie systemu zarządzania
kryzysowego

1. Optymalizacja funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego (SPR).
2. Optymalizacja funkcjonowania i współpracy struktur zarządzania kryzysowego.
3. Zarządzanie ryzykiem na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
4. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

7.6. Poprawa funkcjonowania systemu
państwowego ratownictwa medycznego

1. Przebudowa, rozbudowa i remont oraz doposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie
ratownictwa medycznego.
2. Wsparcie budowy nowych lub remontu istniejących oraz doposażenia lądowisk/lotnisk przy jednostkach organizacyjnych szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.
3. Rozwój infrastruktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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