CEL 3.
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
Objaśnienia:
stan wdrażania działania/narzędzia realizacji: „R” – realizowane; „P” – planowane, „Z” – zakończone; „W” - wykreślone,
kolor niebieski - działania/narzędzia realizacji, których wykonanie wiąże się z wydatkowaniem środków europejskich w perspektywie 2007-2013
Typ działania

Podejmowane
działania/narzędzia
realizacji

Harmonogram
Termin
rozpoczęcia
działania
(miesiąc/rok
lub rok)

Forma
zakończenia
działania

Termin
zakończenia
działania
(miesiąc/rok
lub rok)

Organ/Organy

Oczekiwane efekty

współpracujący

Zadanie

wiodący

Lp.

Planowane
wsparcie
ze
środków
europejski
ch
TAK/NIE

stan wdrażania
działania/narzędzia
realizacji

kolor żółty - działania/narzędzia realizacji, których wykonanie będzie wiązać się z wydatkowaniem środków europejskich w perspektywie 2014-2020

Kierunek interwencji 3.1.

Poprawa skuteczności planowania strategicznego i zarządzania finansowego
1

Doskonalenie
budżetu w układzie
zadaniowym

legislacyjne
edukacyjne
informacyjne
promocyjne
inne

1

1. Realizacja projektów
systemowych:
 Wdrożenie budżetu
zadaniowego u wszystkich
dysponentów środków
budżetowych w latach 20082012
 Wsparcie przygotowania i
wdrożenia budżetu
zadaniowego na poziomie
centralnym w latach 20082012

kwiecień
2008

czerwiec
2015

1) Raport dotyczący
oceny wpływu
funkcjonowania
budżetu
zadaniowego na
finanse publiczne
2) Rozliczenie
projektów
realizowanych w
ramach EFS

MF

Dysponenci
części
budżetowych
Jednostki
sektora
finansów
publicznych1

1) Zwiększenie
jawności i
przejrzystości budżetu
państwa

TAK

R

2) Wzrost
efektywności i
skuteczności
zarządzania finansami
publicznymi oraz
wydatków publicznych
3) Podniesienie
potencjału
administracji
państwowej i
kompetencji kadr
sektora publicznego

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych
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2

Wypracowanie
metodyki i
wdrożenie
przeglądów
wydatków
publicznych

inne

1. Przeprowadzenie pilotażowych
przeglądów wydatków
publicznych.

listopad

grudzień

2014

2020

Wypracowanie metodyki
przeglądów wydatków
publicznych.
Wdrożenie przeglądów
wydatków publicznych do
procesu budżetowego.

Dokumenty
określające
metodykę
przeglądów
wydatków
publicznych. Raporty
podsumowujące
poszczególne
przeglądy wydatków
publicznych.

MF

Dysponenci
części
budżetowych
uczestniczący
w przeglądach
wydatków
publicznych

Wykorzystanie w
procesie budżetowym
informacji dotyczących
efektywności
wydatków

TAK

R

MF

JST
RIO
jednostki
naukowe
kraje UE

Efektywne i racjonalne
podejmowania decyzji
zarówno przez
administrację
samorządową, jak i
rządową.

TAK2

P

KPRM i inne
ministerstwa

Usprawnienie systemu
dokumentów
strategicznych

TAK

R

Zalecenia w zakresie
zmian prawnych.
3

Doskonalenie
planowania
budżetowego JST
poprzez bieżące
zarządzanie
informacją o
wynikach budżetów

inne

1. Opracowanie narzędzi
służących ocenie realizacji
ujętych w budżetach
jednostek samorządu
terytorialnego zadań
publicznych w powiązaniu z
ich wieloletnimi prognozami
finansowymi.

marzec
2015

grudzień
2020

Wprowadzony system pozwoli
na ocenę zadań publicznych
ujętych zarówno w budżetach
jednostek samorządu
terytorialnego, jak również w
ich wieloletnich prognozach
finansowych.

Dokumenty
„Metodologia
wieloletniego
planowania
finansowego JST” i
„System
wskaźnikowy oceny
zadań budżetowych
JST”
Narzędzia IT do
użytku w JST, RIO i
MF.
Zweryfikowanie ww.
narzędzi pilotażem
w ok. 20 JST
różnych szczebli,
RIO i MF.
Opublikowanie
materiałów w
Internecie i
udostępnienie narzędzi
IT samorządom, RIO
i MF.
Zalecenia w zakresie
zmian prawnych.

Kierunek interwencji 3.2.

Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju
1

Zapewnienie
właściwej
identyfikacji

instytucjonalne

1. Dokonanie przeglądu,
weryfikacji i funkcjonalnego
powiązania dotychczas

lipiec
2013

2015

konsolidacja
programów
wieloletnich

MIiR

2

Planuje się wsparcie realizacji części działań ze środków europejskich w ramach projektu e-finanse zgłoszonego do realizacji w latach 2015-2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach
projektu e-finanse planuje się utworzyć i udostępnić administracji, obywatelom i przedsiębiorcom usług polegających na udostępnianiu informacji o wynikach budżetów i wynikach realizacji zadań publicznych
przez JST oraz o ocenie ich realizacji.
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potrzeb
rozwojowych kraju
oraz stworzenia
jednolitego
systemu
koordynacji i
realizacji działań
strategicznych
dotyczących
rozwoju kraju

obowiązujących strategii i
programów rozwoju oraz
innych dokumentów o
charakterze wdrożeniowym
pod kątem ich przydatności,
zgodności z celami
rozwojowymi i faktycznej
realizacji:
- przygotowanie uchwał/
zapisów do protokołu Rady
Ministrów uznających za
nieobowiązujące dokumenty
niezrealizowane, dublujące się
lub o wąskim zakresie
tematycznym,
- przekształcenie wybranych
strategii „starego systemu” w
programy rozwoju
legislacyjne

2. Opracowanie rozwiązań
służących ograniczeniu,
uproszczeniu i uelastycznieniu
wymogów (ustawowych,
proceduralnych i
merytorycznych) co do
struktury, trybu
przygotowywania i
wprowadzania w życie tych
dokumentów, jak również w
zakresie monitorowania i
ewaluacji postępów ich
realizacji.

czerwiec
2013

2015

Nowelizacja ustawy
o zasadach
prowadzenia polityki
rozwoju

MIiR

KPRM i inne
ministerstwa

uelastycznienia
systemu dokumentów
strategicznych

TAK

Z

TAK

Z

zapewnienia większej
zdolności reagowania
administracji rządowej
na pojawiające się
wyzwania rozwojowe

(Dz.U. z 2014 r. poz.
379)

Dokonanie przeglądu procedur
obowiązujących w ramach
systemu planowania
strategicznego.

programowe

Stopniowa modyfikacja
dokumentów strategicznych,
zgodnie z przyjętymi
rozwiązaniami, w trakcie
kolejnych aktualizacji tych
dokumentów
3. Opracowanie strategii
ponadregionalnych - strategii
rozwoju Polski Zachodniej i
Południowej

2013

2015

Dokumenty przyjęte
przez RM
(M.P. z 2014 r. poz.
152, M.P. z 2014 r.
poz. 452)

MIiR

JST
właściwe
ministerstwa

usprawnienia
koordynacji wspólnych
przedsięwzięć
dotyczących dużego
terytorium i
ukierunkowanych na
maksymalizację
korzyści wynikających
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programowe
legislacyjne

4. Przygotowanie i wdrażanie
pakietu dokumentów
strategicznych
oraz ram prawnych na
potrzeby perspektywy
finansowej UE (2014-2020)

2012

2014

przyjęcie i wdrożenie
Umowy Partnerstwa
i programów
operacyjnych

MIiR

właściwe
ministerstwa
JST

2012

2020

Sprawozdanie z
wdrożenia Planu
działań służących
realizacji SRK

MIiR

Ministerstwa
realizujące
strategiczne
zadania
państwa

2013

2020

Uruchomienie,
dalszy rozwój bazy
STRATEG

GUS, MIiR

Właściwe
ministerstwa
JST

ze zintegrowanego i
wielosektorowego
podejścia do
wspólnych działań
strategicznych
Usprawnienie systemu
dokumentów
strategicznych

TAK

Z

Usprawnienie systemu
dokumentów
strategicznych

TAK

R

Usprawnienie systemu
zarządzania rozwojem
kraju

TAK

R

Przygotowanie projektu i
realizacja Umowy Partnerstwa
Polska-UE oraz projektów
programów operacyjnych;
Nowelizacja ustawy o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju modyfikująca
elementy systemu
programowania
strategicznego oraz
przygotowująca ramy prawne
dla programowania i
negocjacji Umowy
Partnerstwa z UE i programów
operacyjnych;
Monitorowanie postępów prac
w zakresie spełniania
warunków ex ante.
legislacyjne
instytucjonalne
inwestycyjne

programowe

5. Monitorowanie realizacji
strategicznych zadań państwa
zawartych w SRK; Planu
działań służących realizacji
SRK, w tym strategicznych
zadań państwa
(tj. przedsięwzięcia
przewidziane w SRK i
uszczegółowione w
poszczególnych strategiach
zintegrowanych, dokumentach
implementacyjnych, aż po
roczne plany działalności
ministrów i jednostek w
działach administracji
rządowej).
6. Działania prowadzone w
ramach systemu zarządzania
rozwojem kraju:
 Monitorowanie procesów
rozwojowych w kraju i w
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regionach, m.in. poprzez
rozwijanie dalszej
współpracy z Głównym
Urzędem Statystycznym, w
tym przy wykorzystaniu
systemu STRATEG;
 rozwijanie inicjatyw
regionalnych przez
Krajowe Obserwatorium
Terytorialnego (KOT) we
współpracy z Regionalnymi
Obserwatoriami
Terytorialnymi (ROT);
 Monitoring realizacji
zamierzeń podjętych przez
KOT- ROT-y poprzez
konferencje, opracowania,
ekspertyzy na potrzeby
ROT-ów, zwieńczone
raportami zbiorczymi
 Dokonywanie ocen i
formułowanie rekomendacji
dot. polityki rozwoju - w
oparciu o raporty, analizy i
ewaluacje, w tym
przygotowywanie
okresowych raportów o
rozwoju społecznogospodarczym i
terytorialnym oraz
okresowych informacji o
realizacji SRK;
 Opracowanie i
upowszechnianie
standardów ewaluacji;
 Dokonywanie ocen
zgodności strategii i
programów rozwoju,
przygotowywanych przez
ministerstwa i urzędy
centralne do przedłożenia
Radzie Ministrów, ze
średniookresową „Strategią
Rozwoju Kraju 2020”
(zgodnie z obowiązkiem
ustawowym).

grudzień
2015

Raport o wpływie
polityki spójności na
rozwój społecznogospodarczy Polski i
polskich regionów w
oparciu o wyniki
badań
przeprowadzonych za
pomocą modeli
makroekonomicznych;
Cykliczne oprac.:
„Przegląd regionalny
Polski”

Koncepcja specjalizacji
regionalnych w
procesie
programowania
perspektywy 20142020.

Przyjęcie przez RM
Raportu o rozwoju
społecznogospodarczym,
regionalnym i
przestrzennym

Ocena skuteczności
realizacji celów
rozwoju kraju
wskazanych w
strategiach i
programach, w
szczególności
priorytetów ustalonych
w SRK 2020, NSP
2007-2013 (NSRO),
KSRR. Wnioski zawarte
w raporcie mogą być
podstawą do
aktualizacji
(modyfikacji)
poszczególnych
strategii i programów.

Wspólne
rekomendacje dla
dalszych działań na
rzecz rozwoju
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programowe

7. Opracowanie strategii
ponadregionalnej - strategii
rozwoju Polski Centralnej

programowe
legislacyjne

8. Koordynacja realizacji
programów operacyjnych.

2014

2015

Przyjęcie dokumentu
przez RM

MIiR

JST
właściwe
ministerstwa

2014

2020

Wdrożenie Umowy
Partnerstwa i
programów
operacyjnych

MIiR

właściwe
ministerstwa
JST

Monitorowanie postępów prac
w zakresie spełniania
warunków ex ante.
2

Stworzenie
warunków dla
zapewnienia i
ochrony ładu
przestrzennego na
szczeblu krajowym
i regionalnym

legislacyjne
programowe
instytucjonalne

1. Przegląd i analiza zasad,
marzec
sposobu, a także warunków
2013
funkcjonowania instytucji,
procedur i instrumentów w
zakresie ładu przestrzennego, z
uwzględnieniem w
szczególności koncepcji
przestrzennego
zagospodarowania kraju, na
podstawie art. 47 a ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

grudzień
2015

przedłożenie
RM
propozycji zmian w
zakresie
kształtowania ładu
przestrzennego
uchwalenie Projektu
ustawy o zmianie
ustawy o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym oraz
niektórych innych
ustaw regulującego
najpilniejsze
problemy ładu
przestrzennego
poprzez:
1) przekierowanie
strumienia inwestycji
budowlanych na
tereny
przygotowane do
zabudowy i
wyposażone w
infrastrukturę,
2) wzmocnienie
udziału
społeczeństwa w
procesie
sporządzania
miejscowych planów
zagospodarowania

MIiR

właściwi
ministrowie
JST

usprawnienia
koordynacji wspólnych
przedsięwzięć
dotyczących dużego
terytorium i
ukierunkowanych na
maksymalizację
korzyści wynikających
ze zintegrowanego i
wielosektorowego
podejścia do
wspólnych działań
strategicznych
Usprawnienie systemu
zarządzania rozwojem
kraju
Uporządkowanie
regulacji
zapewniających
sprawność i
powszechność
wielopoziomowego i
powiązanego
hierarchicznie sytemu
planowania
przestrzennego,
uwzględniającego
ochronę wartości
wysoko cenionych oraz
wykorzystującego
system informacji
przyrodniczej i
kulturowej.

TAK

R

TAK

R

TAK

R
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przestrzennego oraz
studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy,
3) sformułowanie
wstępnych ram dla
realizacji działań
umożliwiających
obywatelom
znacznie szerszy
dostęp do informacji
w zakresie
planowania
przestrzennego i
jednocześnie
zwiększających
możliwość ich
udziału w procesie
kształtowania
przestrzeni;
4) określenie zasad
efektywnego
gospodarowania
przestrzenią, w tym
zasad miasta
zwartego,
niskoemisyjnego,
przyjaznego pieszym
i rowerzystom;
5) wzmocnienie roli
studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy i mocniejsze
powiązanie jego
treści z realnymi
potrzebami i
możliwościami
gminy;
6) wprowadzenie
rozwiązań
umożliwiających
gminom lepsze
bilansowanie
wydatków i wpływów
związanych z
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zagospodarowaniem
przestrzennym;

programowe
legislacyjne

2. Wzmocnienie koordynacji
wymiaru terytorialnego
planowania miedzy szczeblami
krajowym i regionalnym,
obejmujące:
- przygotowanie decyzji
ministra rozwoju regionalnego
dotyczącej kryteriów i
sposobu stwierdzania
zgodności planów
zagospodarowania
przestrzennego województw z
Koncepcją przestrzennego
zagospodarowania kraju 2030
(KPZK 2030)

marzec
2013

grudzień
2015

Uchwalenie projektu
ustawy
o
strategicznych
inwestycjach
celu
publicznego

MIiR

właściwi
ministrowie
jednostki
podległe

marzec
2013

grudzień
2015

publikacja decyzji i
wejście w życie
wskazanych
rozporządzeń

MIiR
MRiRW

-

Ułatwienie realizacji
inwestycji celu
publicznego:
-integracja procedur
przygotowania i
realizacji inwestycji, w
tym zawartych w
obowiązujących
specustawach
inwestycyjnych
-umożliwienie
zastosowania ich do
sieci przesyłowych
energii elektrycznej
oraz inwestycji
stanowiących projekty
wspólnego
zainteresowania
-realizacja krytycznych
inwestycji
infrastrukturalnych w
unijnym okresie
programowania 20142020
Zapewnienie spójności
i integracji planowania
przestrzennego w skali
kraju oraz terminowe
dostosowanie pzpw do
wprowadzanych
zmian systemu, w tym
miejskich obszarów
funkcjonalnych miast
wojewódzkich
(MOFOW)

TAK

R

TAK

R

- opracowanie rozporządzenia
w sprawie wymaganego
zakresu projektu planu
zagospodarowania
przestrzennego województwa
w części tekstowej i graficznej
na podstawie art. 40 ustawy o
planowaniu i
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zagospodarowaniu
przestrzennym
- wydanie rozporządzeń w
sprawie szczegółowych
warunków określania
obszarów funkcjonalnych i ich
granic
legislacyjne
programowe

3. Wprowadzenie planowania dla
obszarów funkcjonalnych:

2016

2020

Przyjęcie
opracowanych
dokumentów przez
podmioty
odpowiedzialne
i wdrożenie
przygotowanych
aktów prawa

MIiR

Właściwi
ministrowie
Urzędy
Morskie
JST
Właściwe
podmioty
i instytucje .

Wprowadzenie
planowania na
obszarach
funkcjonalnych,
wskazanych w KPZK
2030

TAK

P

grudzień
2020

Protokoły odbioru

MIiR

JST
Właściwe
podmioty i
instytucje

Wsparcie realizacji
polityki przestrzennej
państwa i polityki
spójności

TAK

P

grudzień
2020

Protokoły odbioru

MIiR

MAIC
MŚ
KPRM
JST

Wsparcie realizacji
polityki przestrzennej
państwa i polityki
spójności

TAK

P

- przygotowanie opracowań
dotyczących obszarów
funkcjonalnych o znaczeniu
ponadregionalnym (studiów,
dokumentów
planistycznych, strategii
rozwoju, itp.), w tym
opracowywanych w ramach
prac Komisji
Międzyrządowych
współpracy przygranicznej
- określenie procedur korelacji
planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów
morskich i części lądowej
strefy przybrzeżnej
programowe
Informacyjne

edukacyjne
programowe

4. Utworzenie sieci współpracy
2016
krajowych instytucji publicznych
i naukowych w oparciu o
doświadczenia Europejskiej
Sieci Obserwacyjnej Rozwoju
Terytorialnego i Spójności
Terytorialnej (Program ESPON),
skorelowanej z Krajowym
Forum Terytorialnym i
Krajowym Obserwatorium
Terytorialnym
5. Wzmocnienie potencjału
2015
instytucjonalnego i
uruchomienie systemu
podnoszenia kwalifikacji dla
urzędników administracji
publicznej w zakresie
planowania przestrzennego i
wymiaru terytorialnego, w tym
w zakresie prognozowania
realnego zapotrzebowania na
tereny i formy jego
zagospodarowania,
obejmującego wprowadzane
zmiany systemowe

Objęcie wsparciem
szkoleniowym ok.
2,5 tys.
Pracowników
administracji
publicznej w ramach
PO WER
Wydanie cyklu
publikacji dobrych
praktyk w zakresie
planowania
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3

Stworzenie
warunków dla
zapewnienia
i ochrony ładu
przestrzennego na
poziomie lokalnym

programowe

6. Realizacja Mapy drogowej Programu działań na rzecz
promocji i poprawy
zintegrowanego podejścia
terytorialnego Podstawą
działania jest Agenda
Terytorialna Unii Europejskiej.

marzec
2012

grudzień
2015
grudzień
2020

programowe
legislacyjne

7. Budowa systemu
grudzień
monitorowania zjawisk
2013
przestrzennych oraz efektów
polityk o wymiarze
terytorialnym na poziomach
krajowym, regionalnym
i funkcjonalnym jako elementu
systemu raportowania rozwoju
społecznego, gospodarczego i
przestrzennego. Zakłada się, że
system docelowo obejmie dane
pochodzące z europejskiej i
krajowej infrastruktury
informacji przestrzennej.

2020

programowe
legislacyjne
informacyjne

1. Przygotowanie
i upowszechnienie standardów
sporządzania dokumentów
planistycznych na poziomie
lokalnym

kwiecień
2013

grudzień
2016

legislacyjne

2. Opracowanie projektu regulacji
Kodeksowych w celu
całościowego uregulowania
procesu inwestycyjnobudowlanego, z zapewnieniem
ochrony ładu przestrzennego i
zrównoważonego rozwoju.

październik
2012

listopad
2014

przestrzennego (PO
WER)
publikacja badań i
raportów

MIiR

NTCCP (sieć
narodowych
punktów
kontaktowych
spójności
terytorialne)

Wzmocnienie podejścia
terytorialnego do
prowadzenia polityk i
dostarczenie narzędzia
oceny wpływu ich
realizacji na rozwój
przestrzenny terytoriów
zidentyfikowanych
geograficznie.

TAK

R

Przyjęcie założeń (I
etap wdrożenia
monitoringu
przestrzeni) oraz
opracowanych zmian
prawa

MIiR

właściwi
ministrowie

Poprawa identyfikacji
potrzeb rozwojowych
adresowanych
terytorialnie oraz
monitorowania efektów
polityki spójności i przy
standaryzacji danych i
uspójnieniu technik
monitorowania

TAK

R

Projekt standardów
dla sporządzania
dokumentów
planistycznych na
poziomie lokalnym w
formie projektów
rozporządzeń
Projekt Kodeksu
urbanistycznobudowlanego

MIiR

JST, GGK,
właściwi
ministrowie,
Pozostałe
organy oraz
jednostki

Racjonalizacja procesów
przestrzennych,
usprawnienie procesu
inwestycyjnobudowlanego

NIE

R

MIiR

Właściwi
ministrowie,
organy oraz
jednostki

Kompleksowe
uregulowanie procesu
inwestycyjnobudowlanego w celu
zapewnienia:
- Planowego
gospodarowania
przestrzenią na
poziomie lokalnym,
- Ograniczenia
negatywnych zjawisk, w
tym rozlewania się
zabudowy i zadłużania
się gmin z tytułu
realizacji infrastruktury
technicznej,

NIE

Z
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- Usprawnienia procesu
inwestycyjnobudowlanego)
4

Wzmocnienie
funkcji zbiorów
danych
przestrzennych z
tematu
„zagospodarowanie
przestrzenne” z
wykorzystaniem
technologii
cyfrowych

Legislacyjne

1. Koordynacja tworzenia
rozwijania i utrzymania i
infrastruktury informacji
przestrzennej w zakresie
tematu danych
przestrzennych
„zagospodarowanie
przestrzenne”

kwiecień
2013

grudzień
2020

5

Stworzenie
warunków dla
zagospodarowania
przestrzennego
obszarów morskich

programowe

1. Plan zagospodarowania
przestrzennego polskich
obszarów morskich w skali
1:200000

2015

2019

2. Plany zagospodarowania
przestrzennego dla Zalewu
Wiślanego i Zalewu
Szczecińskiego.

2015

2021

- Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym oraz
niektórych innych
ustaw oraz projekty
.
- Projekt
rozporządzenia
określającego
wymogi techniczne
dotyczące postaci
elektronicznej i baz
danych
zawierających treści
planistyczne.
-Objęcie ponad 5,5
tys pracowników
administracji
publicznej
wsparciem
szkoleniowym w
ramach PO WER
- Wydanie cyklu
publikacji dobrych
praktyk w zakresie
geoinformacji (PO
WER)
Rozporządzenie w
sprawie przyjęcia
planu

MIiR

wójtowie,
burmistrzowie
oraz
prezydenci
miast,
wojewodowie,
GGK,
inne resorty,
organy oraz
jednostki

Wprowadzenie
rozwiązań prawnych
służących włączeniu
danych planistycznych
do infrastruktury
informacji
przestrzennej, w tym
wymogu sporządzania
aktów planowania
przestrzennego w
postaci elektronicznej
w formie bazy danych.
Podniesienie zdolności
planistów/urbanistów
w zakresie analizy,
przetwarzania i
prezentacji danych
przestrzennych, z
wykorzystaniem
infrastruktury
informacji
przestrzennej.

TAK

R

MIiR
dyrektorzy
urzędów
morskich

Właściwe JST

Ustanowienie ram dla
właściwego
gospodarowania
przestrzenią w celu
zrównoważonego
rozwoju obszarów
morskich z
uwzględnieniem
aspektów
ekonomicznych,
socjalnych i
ekologicznych.
Zaplanowanie sposobów
użytkowania przestrzeni
w celu jej optymalnego
wykorzystania i rozwoju
strefy przybrzeżnej

TAK

R

TAK

P

Właściwe JST
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legislacyjne

edukacyjne

6

Usprawnianie
procedur z zakresu
geodezji i
kartografii
mających wpływ na
rozwój gospodarczy

legislacyjne

7

Zintegrowany
System Informacji
o
Nieruchomościach integracja rejestrów
publicznych
związanych z
nieruchomościami
oraz wymiana
danych on-line

inwestycyjne

3. Plany (miejscowe) dla wód
portowych i dla obszarów
wskazanych w planie
strategicznym

2017

2023

Właściwe JST

Zaplanowanie sposobów
użytkowania przestrzeni
w celu jej optymalnego
wykorzystania i rozwoju
strefy przybrzeżnej
Doprecyzowanie granic
obszarów morskich oraz
wprowadzenie zasad
Zintegrowanego
Zarządzania Obszarami
Przybrzeżnymi

TAK

P

4. Nowelizacja przepisów
dotyczących planowania
przestrzennego na morzu w
tym ustanowienie linii
podstawowej morza
terytorialnego; procedur
przyjmowania, monitoring i
rewizji planów oraz procedury
konsultacji transgranicznych.
5. Utworzenie specjalności
podyplomowych dotyczących
zarządzania przestrzenią
morską i morskiego
planowania przestrzennego na
uczelni pomorskiej/
zachodniopomorskiej
1. Dostosowanie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne
do aktualnego otoczenia
prawno-technologicznego
uregulowań prawnych
dotyczących realizacji zadań w
dziedzinie geodezji i
kartografii

2014

2015

Wejście w życie
ustawy

MIiR

dyrektorzy
urzędów
morskich

NIE

R

lipiec
2014

lipiec
2015

Rozpoczęcie naboru
na specjalność

MNiSW

MIiR
dyrektorzy
urzędów
morskich

Wyszkolenie
specjalistów zarządzania
przestrzenią morską, w
tym morskich planistów
przestrzennych

TAK

W

czerwiec
2013

lipiec
2014

Wejście w życie
przepisów ustawy

GGK

MAiC
inne resorty

NIE

Z

GGK

MS, MSW,
MAiC
MF, MŚ,
Prezes GUS,
Prezes ARiMR,
wojewodowie
marszałkowie
starostowie

Usprawnienie realizacji
zadań w dziedzinie
geodezji i kartografii, w
szczególności w
zakresie: wykonywania
prac geodezyjnych i
kartograficznych,
prowadzenia ewidencji
gruntów i budynków,
prowadzenia
geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu,
udostępniania danych i
materiałów z
państwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego, w tym
pobierania opłat z tytułu
tego udostępniania
Wytworzenie e- usług
komunikacji pomiędzy
rejestrami EGiB i
pozostałymi rejestrami
włączonymi do ZSIN,

1. Realizacja budowy
Zintegrowanego Systemu
Informacji o
Nieruchomościach – Faza I
(ZSIN – Faza I)

czerwiec
2010

marzec
2015

Protokoły odbioru
przedmiotu umowy
projektu ZSIN –
Faza I

TAK

R

Utworzenie
Centralnego
Repozytorium danych
EGiB
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Zapewnienie poprzez
mechanizmy
geoportalu danych do
wytworzenia usług
INSPIRE dotyczących
tematów działka
ewidencyjna oraz
budynki.

inwestycyjne

8

Wspieranie rozwoju
wykorzystania
informacji
przestrzennej z
wykorzystaniem
innowacyjnych
zbiorów danych i
nowoczesnych
technologii
informacyjnokomunikacyjnych
(TIK)

inwestycyjne

inwestycyjne

2. Budowa Zintegrowanego
Systemu Informacji o
Nieruchomościach – Faza II
(ZSIN – Faza II)

1. Realizacja projektu „Geoportal
2” oraz projektu „Centrum
Analiz Przestrzennych
Administracji Publicznej”.

2. Realizacja projektu „Polska
3D+” - budowa wirtualnych
modeli 3D wraz z platformą
edukacyjną

wrzesień
2015

wrzesień
2018

Protokół odbioru
przedmiotu umowy
planowanego
projektu ZSIN –
Faza II

GGK

lipiec
2009

wrzesień
2018

Protokoły odbioru
prac

GGK

kwiecień
2015

wrzesień
2018

Protokół odbioru
prac

GGK

MS, MSW,
MAiC, MF,
MIiR, MŚ,
Prezes GUS,
Prezes ARiMR,
starostowie,
wojewodowie
marszałkowie
MAiC, MIiR
MKiDN
MRiRW
MŚ, MZ
GGK
GIOŚ
GKP
Prezes GUS
Prezes KZGW

MS, MAiC
MIiR
Główny
Inspektor
Ochrony
Środowiska
Prezes KZGW
Prezes IMiGW
JST, etc.

Wypracowanie
standardów tworzenia
i utrzymywania
spójności danych
Uruchomienie nowych
e-usług dostępu do
ZSIN

Udostępnienie usług
związanych z
informacją
przestrzenną
Usprawnienie
tworzenia, budowy
i eksploatacji
infrastruktury
informacji
przestrzennej
w zakresie rozwoju
nowoczesnych
technologii
geoinformacyjnych
Zapewnienie dostępu
do spójnej, aktualnej,
dokładnej i kompletnej
dla terenu kraju
trójwymiarowej
(modele 3D) informacji
przestrzennej
kluczowej do
efektywnego rozwoju
innowacyjnych
technologii i
podejmowania
lepszych decyzji w
obszarze gospodarki
przestrzennej i

TAK

P

TAK

R

TAK

P

49 | S t r o n a

9

Zapewnienie
dostępu do
aktualnych,
referencyjnych
danych
przestrzennych

inwestycyjne

1. Budowa systemu zarządzania
krajową bazą danych
geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu wraz z
wybranymi elementami bazy
danych o znaczeniu
regionalnym oraz
ogólnopolskim: „K-GESUT” .

wrzesień
2011

grudzień
2018

Protokoły odbioru
prac

GGK

Starostowie

zarządzania
kryzysowego
Zwiększenie
dostępności
świadczonych usług i
dostarczanych
produktów

TAK

R

TAK

P

Skrócenie czasu
dostępu do informacji
na temat sieci
uzbrojenia terenu.
Zoptymalizowanie
procesów
wewnętrznych
zapewniających
wymianę danych
pomiędzy różnymi
szczeblami
administracji
publicznej.

inwestycyjne

2. Wypracowanie technologii
wytwarzania map cyfrowych z
bieżąco aktualizowanych
rejestrów publicznych „TopoMAPA” oraz
usprawnienie dostępu do
informacji kartograficznej dla
systemów: produkcji map
tematycznych,
topograficznych,
ogólnogeograficznych w
szczególności do celów
planowania przestrzennego,
projektowania i utrzymania
urządzeń technicznych,
planistycznych dotyczących
realizacji inwestycji.

wrzesień
2015

wrzesień
2018

Protokoły odbioru
prac

GGK

GUGiK jako
uczestnik instytucja
współpracująca
z resortami

Wypracowanie
standardów i
automatyzację
procesów.
Zapewnienie dostępu
do kompletnych,
wiarygodnych i
aktualnych map
cyfrowych –
tematycznych,
topograficznych i
ogólnogeograficznych
Zwiększenie dostępu
do informacji
kartograficznej na
potrzeby produkcji
map tematycznych,
topograficznych i
ogólnogeograficznych
Wzrost efektywności
procesów wytwarzania
map cyfrowych z
bieżąco
aktualizowanych
rejestrów publicznych,
poprzez automatyzację
tych procesów.
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inwestycyjne

3. Cyfryzacja dokumentów i
materiałów Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego.

styczeń
2016

grudzień
2018

Protokoły odbioru
prac

GGK

GUGiK jako
uczestnik instytucja
współpracująca
z resortami

Inwestycyjne

4. Dalsza rozbudowa systemów
do prowadzenia rejestrów
adresowych - „TERYT3 – etap
2”
Wsparcie gmin w prowadzeniu
ewidencji miejscowości, ulic i
adresów

wrzesień
2009

marzec
2018

Końcowy wniosek o
płatność

GGK

gminy

legislacyjne

5. Wprowadzenie przepisów
dotyczących między innymi
uprawnienia Głównego Geodety
Kraju do możliwości
zapewnienia aplikacji do
prowadzenia ewidencji
miejscowości, ulic i adresów
gminom oraz powierzenia
wojewódzkim inspektorom
nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego funkcji
kontrolnych w zakresie sposobu
prowadzenia ewidencji
miejscowości, ulic i adresów
przez gminy.
6. Opracowanie innowacyjnych
rozwiązań z zakresu systemów
nawigacyjnych
wspomagających zarządzanie
państwem (zarządzanie
kryzysowe, wsparcie służb
publicznych, gospodarka
przestrzenna) jak i dla życia
codziennego (systemy
logistyczne) oraz dla
poszczególnych obywateli
(nawigacja osobista
przedsiębiorców oraz

styczeń
2014

styczeń
2015

Wejście w życie
ustawy

GGK

-

czerwiec
2016

grudzień
2019

Protokół odbioru
prac

GGK

-

inwestycyjne

Zwiększenie
skuteczności i
efektywności
administracji
publicznej w zakresie
prowadzenia
państwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego
Zapewnienie
obywatelom,
przedsiębiorcom i
organom administracji
publicznej dostępu
do kompletnych,
wiarygodnych i
aktualnych danych z
rejestrów adresowych.
Integracja z rejestrami
zasilającymi i
wykorzystującymi
dane z rejestrów
adresowych
Zwiększenie zakresu
uprawnień Głównego
Geodety Kraju.

TAK

P

TAK

R

NIE

W

Rozwój innowacyjnych
rozwiązań z zakresu
systemów informacji
przestrzennej w
zakresie technologii
geoinformacyjnych.

TAK

P
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10

Podnoszenie
kompetencji w
zakresie
wykorzystania
infrastruktury
informacji
przestrzennej

edukacyjne

edukacyjne

11

Monitorowanie
polityk publicznych
w samorządach
województw

instytucjonalne
inwestycyjne
edukacyjne
informacyjne
promocyjne

administracji publicznej w tym
interoperacyjnych
ogólnoeuropejskich lub
transgranicznych e-usług
publicznych związanych z
informacją przestrzenną.
1. Przeprowadzenie seminariów i
warsztatów z zakresu
zastosowania Infrastruktury
informacji przestrzennej oraz
zastosowania innowacyjnych
rozwiązań TIK
2. Nowe standardy doskonalenia
umiejętności pracowników
administracji publicznej
zaangażowanych w tworzenie
i wykorzystanie danych
przestrzennych. Dostosowanie
zasad kształcenia i
doskonalenia umiejętności do
wymagań wynikających
z rozwoju kraju, rosnących
potrzeb społeczeństwa
informacyjnego, reformy
szkolnictwa wyższego,
postępu naukowotechnicznego i
organizacyjnego w zakresie
informacji przestrzennej w
tym geodezji i kartografii.
1. Realizacja w JST projektów
modernizujących
ukierunkowanych na budowę
jednolitych systemów
monitorowania i oceny w
obszarze zarządzania
rozwojem:
 wdrożenie w regionach
koordynowanego centralnie
systemu realizacji badań
określonych zjawisk
społeczno-gospodarczych z
wykorzystaniem metodologii
zapewniającej
porównywalność wyników;
 działania szkoleniowe dla
kadr JST odpowiedzialnych
za realizację zadań
monitorowania i oceny

czerwiec
2016

grudzień
2019

Protokół odbioru
prac

GGK

-

Podniesienie
kompetencji służb
geodezji i kartografii

TAK

P

wrzesień
2016

grudzień
2019

Protokół odbioru
prac

GGK

-

Podniesienie
umiejętności
cyfrowych
pracowników
administracji
publicznej, kadry
technicznej/
inżynieryjnej,
przedsiębiorców oraz
we wszystkich grupach
społecznych ze
szczególnym
podkreśleniem grup
wykluczenia.

TAK

P

luty
2013

grudzień
2015

Rozliczenie realizacji
projektu
systemowego

MAiC

MIiR
JST,
uczelnie
wyższe –
partnerzy
MiAC

Wdrożenie systemu
monitorowania polityk
publicznych w
województwie przez co
najmniej 50%
samorządów
województw

TAK

R
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realizacji polityk publicznych
w województwie;
 wsparcie zmian
organizacyjnych w
samorządach województwa
w zakresie budowy struktur
Regionalnych Obserwatorów
Terytorialnych;
 rozwój współpracy
międzyinstytucjonalnej w
ramach sieci podmiotów
wykonujących zadania
monitorowania i oceny w
województwach oraz kraju.

Kierunek interwencji 3.3.

Koordynacja i współpraca przy realizacji zadań publicznych
1

2

3

Wzmocnienia
mechanizmów
współpracy
finansowej
administracji
publicznej z
organizacjami
pozarządowymi

inne

Wzmacnianie
współpracy
administracji
rządowej z
organizacjami
pozarządowymi

inne

Tworzenie zaplecza
eksperckiego dla
sektora
pozarządowego

1. Opracowane i upowszechnione
wśród JST (gminy/powiaty)
oraz NGOs praktycznego
podejścia do wdrażania
współpracy finansowej w
ramach projektu systemowego
w ramach PO KL dotyczącego
wzmocnienia mechanizmów
współpracy finansowej
administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi
jako realizatorami zadań
publicznych
1. Wdrożenie programu
współpracy MPiPS z
organizacjami pozarządowymi
na lata 2015-2017”,
opracowanego w ramach
projektu pn. „Synergia –

styczeń
2014

listopad
2015

Wdrożenie
„Podręcznika
wdrażania
instrumentów
współpracy
finansowej”

MPiPS

MPiPS

sierpień
2013

grudzień
2017

Wdrożenie programu
współpracy MPiPS z
organizacjami
pozarządowymi

2015

2020

Zwiększenie udziału
obywateli i sektora
pozarządowego w
konsultacjach

Fundacja
Rozwoju
Demokracji
Lokalnej

Praktyczne podejście
JST do wdrażania
mechanizmów
współpracy
finansowej tj.
pożyczki,
poręczenia,
gwarancje,
inicjatywa lokalna,
regranting, tryb
małych zleceń i
dotacja inwestycyjna

TAK

R

-

Efektywny udział
obywateli i
organizacji
pozarządowych w
konsultacjach
społecznych oraz
partycypacyjnym
tworzeniu
dokumentów
publicznych i
rozwiązań prawnych

TAK/NIE3

R

Organizacje
pozarządowe

Wzrost kompetencji
przedstawicieli
sektora
pozarządowego oraz

TAK

P

Małopolska
Szkoła
Administracji
Publicznej

Program współpracy MPiPS z
organizacjami pozarządowymi
na lata 2015-2017”,

inne

polegającego na opracowaniu i
wdrożeniu ww. programu
współpracy.
1. Wzmocnienie przedstawicieli
partnerów społecznogospodarczych w celu
zapewnienia należytej obsługi

MPiPS

Projekt jest realizowany do czerwca 2015 r. i w jego ramach finansowane były działania na etapie tworzenia i częściowo wdrażania programu współpracy. Pozostałe działania wskazane w
programie będą realizowane w ramach środków własnych MPiPS.
3
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jako realizatorów
usług publicznych
oraz edukacja w
zakresie dobrych
relacji i współpracy
międzysektorowej
4

Zwiększenie
zaangażowania
obywateli i
organizacji
pozarządowych w
życie publiczne

eksperckiej w procesach
stanowienia prawa oraz
tworzenia, realizacji i
monitorowania polityk
publicznych

programowe

społecznych i
realizacji zadań
publicznych

1. Wdrażanie Programu Funduszu 2014
Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020

2020

Rozliczenie
projektów
realizowanych w
ramach PFIO

MPiPS

Partnerzy
społeczni

budowa zaplecza
eksperckiego dla
sektora
pozarządowego

-

Wzrost
zaangażowania
obywateli i organizacji
pozarządowych w
życie publiczne;
Zwiększenie liczby
oddolnych inicjatyw;

NIE

R

NIE

R

Wzrost potencjału
sektora
pozarządowego
5

Wsparcie realizacji
wybranych,
rentownych
inwestycji
infrastrukturalnych

inwestycyjne
promocyjne
informacyjne

1. Realizacja programu
Inwestycje Polskie mającego na
celu zapewnienie nowego źródła
finansowania projektów
inwestycyjnych, kluczowych dla
gospodarki.

październik
2012

2020

Realizacja
zaplanowanych
projektów
inwestycyjnych

MSP

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

Wsparcie realizacji
wybranych,
rentownych inwestycji
infrastrukturalnych:
energetycznych –
dystrybucja i
wytwarzanie;
gazowych – sieć
przesyłowa,
wydobycie
i magazyny;
zagospodarowania
złóż
węglowodorowych, w
tym gazu łupkowego;
portowych, morskich,
kolejowych
i drogowych;
samorządowych (np.:
gospodarka
odpadami,
komunikacja);
przemysłowych i
telekomunikacyjnych
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6

Zabezpieczanie i
legislacyjne
udostępnianie
dziedzictwa
dokumentacyjnego
podmiotów ze sfery
niepaństwowego
zasobu archiwalnego

inne

instytucjonalne

inne

promocyjne

1. Stworzenie podstaw prawnych,
dających możliwość wspierania
finansowego i merytorycznego
podmiotów ze sfery
niepaństwowego zasobu
archiwalnego przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów
Państwowych i sieć archiwów
państwowych w trybie
konkursowym (grantowym)
2. Opracowanie długofalowego
planu działań na rzecz
wspierania podmiotów ze sfery
niepaństwowego zasobu
archiwalnego celem
zabezpieczenia i udostępniania
dziedzictwa dokumentacyjnego

styczeń
2015

grudzień
2017

wejście w życie
ustawy

MKiDN

NDAP

Zwiększone
możliwości
zachowania dla celów
historycznych
materiałów
archiwalnych
powstających poza
sferą działalności
państwa.

NIE

R

styczeń
2015

grudzień
2017

zatwierdzenie planu

NDAP

MKiDN,
archiwa
państwowe

Stworzone podstawy
racjonalnego
postępowania w celu
pozyskania
materiałów
archiwalnych ze sfery
niepaństwowej oraz
ich udostępniania
zainteresowanym
podmiotom.

NIE

R

3. Przegląd i realizacja potrzeb w
zakresie zmian organizacyjnych
i instytucjonalnych
4. Wdrożenie planu działań na
rzecz wspierania podmiotów ze
sfery niepaństwowego zasobu
archiwalnego celem
zabezpieczenia i udostępniania
dziedzictwa dokumentacyjnego
5. Akcja promowania wiedzy o
zasobach dziedzictwa
dokumentacyjnego podmiotów
ze sfery niepaństwowego
zasobu, organizowanie
kampanii informacyjnych dla
mediów, szerokie informowanie
o planach i rezultatach
wdrażania programu

czerwiec
2016

grudzień
2017

raport i wnioski

NDAP

NIE

P

styczeń
2018

grudzień
2020

protokoły odbioru na
każdym etapie
realizacji planu

NDAP

archiwa
państwowe,
MKiDN
archiwa
państwowe

NIE

P

styczeń
2015

grudzień
2020

sprawozdanie
/Informacja

NDAP

archiwa
państwowe,
MKiDN,
instytucje
polonijne

Podniesiona
świadomość
znaczenia
niepaństwowego
zasobu archiwalnego

NIE

R

NDAP

Zwiększone
możliwości
zachowania dla
celów historycznych
materiałów
archiwalnych
powstających poza

NIE

R

kierunek interwencji 3.4

Wzmocnienie pozycji międzynarodowej państwa
1

Przygotowanie i
wdrożenie
długofalowego
planu
zabezpieczenia
dziedzictwa
dokumentacyjnego

legislacyjne

1. W ramach prac legislacyjnych
nad projektem nowej ustawy
regulującej problematykę
archiwalną stworzenie
podstaw prawnych dających
możliwość wsparcia
finansowego i merytorycznego
Polonii i jej organizacji w

styczeń
2015

grudzień
2017

wejście w życie
ustawy

MKiDN
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Polonii i jej
organizacji
edukacyjne

promocyjne

inne

zakresie zabezpieczania i
udostępniania jej zasobów
archiwalnych.
2. Zorganizowanie szkoleń, staży, marzec
warsztatów dla osób
2014
pracujących na rzecz instytucji
polonijnych, przygotowanie
materiałów pomocniczych,
folderów, broszur
informacyjnych, przewodników

sferą działalności
państwa.
grudzień
2020

sprawozdanie
/Informacja

NDAP

MKiDN,
archiwa
państwowe

Stworzone kadry
zainteresowane i
właściwie
przygotowane do
prowadzenia działań
na rzecz
pozyskiwania
dziedzictwa
dokumentacyjnego
Polonii i jej
organizacji.
Podniesiona
świadomość
znaczenia
dziedzictwa
dokumentacyjnego
Polonii dla historii
Polski.

NIE

R

NIE

R

3. Akcja promowania wiedzy o
zasobach instytucji
polonijnych, organizowanie
kampanii informacyjnych dla
mediów, szerokie
informowanie o planach i
rezultatach wdrażania
programu
4. Opracowanie długofalowego
planu działań na rzecz
wspierania Polonii i jej
organizacji oraz jego wdrożenie
poprzez wsparcie dla prac
porządkowo-ewidencyjnych,
konserwatorskich,
digitalizacyjnych

styczeń
2014

grudzień
2020

sprawozdanie
/Informacja

NDAP

archiwa
państwowe,
MKiDN,
instytucje
polonijne

czerwiec
2014

grudzień
2020

zatwierdzenie planu
oraz odbiory
sprawozdań

NDAP

MKiDN,
archiwa
państwowe,
instytucje
polonijne

Zapewnione
racjonalne
postępowanie w celu
zabezpieczenia
materiałów
archiwalnych Polonii.

NIE

R

Przyjęcie
Wieloletniego
programu przez RM
oraz opracowywanie
na tej podstawie
rocznych planów
współpracy
rozwojowej.
-

MSZ

Rada
Programowa
Współpracy
Rozwojowej
inne resorty

NIE

R

MSZ

MIiR, MF,
MKiDN,
MSW, MAiC,
JST

Wzmocnienie
koordynacji i
efektywności
pomocy rozwojowej,
pomocy
humanitarnej i
edukacji globalnej w
latach 2016-20.
Wzmocnienie
koordynacji polityki
zagranicznej,
usprawnienie
komunikacji z
regionami, lepsze
wykorzystanie
potencjału regionów
w realizowaniu
priorytetów polityki
zagranicznej
państwa.

NIE

R

2

Rozwijanie
współpracy na
rzecz rozwoju

programowe

1. Przygotowanie nowego
Wieloletniego programu
współpracy rozwojowej na
lata 2016-20 i rocznych
planów współpracy
rozwojowej

marzec
2014

grudzień
2020

3

Usprawnienie
koordynacji
współpracy
zagranicznej
samorządu
terytorialnego

edukacyjne
informacyjne
promocyjne

1. Wypracowanie i wdrożenie
mechanizmów współpracy z
jednostkami samorządu
terytorialnego i ich
korporacjami

marzec
2013

grudzień
2015
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2. Uproszczenie procedur
związanych z wyrażaniem
zgody na współpracę
zagraniczną samorządów

4

Wspieranie
aktywności
podmiotów
trzeciego sektora w
obszarze
współpracy
zagranicznej

edukacyjne
informacyjne
promocyjne
inne

marzec
2013

grudzień
2015

-

MSZ

MIiR, MF,
MKiDN,
MSW, MAiC,
JST

3. Rozbudowa i stała aktualizacja
zakładki informacyjnej dla
samorządów na stronie MSZ.

marzec
2013

grudzień
2015

-

MSZ

MIiR, MF,
MKiDN,
MSW, MAiC,
JST

1. Stworzenie regularnego obiegu
informacji i wymiany
doświadczeń pomiędzy MSZ a
instytucjami w regionach,

kwiecień
2013

grudzień
2015

Sprawozdania z
realizacji zadań
publicznych, baza
danych na temat
działań w regionach
w obszarze
współpracy
zagranicznej.

MSZ

organizacje
pozarządowe

2. Prowadzenie sieci Regionalnych
Ośrodków Debaty
Międzynarodowej,

kwiecień
2013

grudzień
2015

Sprawozdania z
realizacji zadań
publicznych, baza
danych na temat
działań w regionach
w obszarze
współpracy
zagranicznej.

MSZ

organizacje
pozarządowe

koordynacji polityki
zagranicznej,
usprawnienie
komunikacji z
regionami, lepsze
wykorzystanie
potencjału regionów
w realizowaniu
priorytetów polityki
zagranicznej
państwa.
koordynacji polityki
zagranicznej,
usprawnienie
komunikacji z
regionami, lepsze
wykorzystanie
potencjału regionów
w realizowaniu
priorytetów polityki
zagranicznej
państwa.
Pobudzanie debaty
publicznej,
przybliżenie
obywatelom polskiej
polityki zagranicznej,
wzmocnienie
zaangażowania
obywateli w procesy
integracji
europejskiej
wzmocnienie
kanałów współpracy
pomiędzy MSZ i
administracją
samorządową a
podmiotami
trzeciego sektora.
Pobudzanie debaty
publicznej,
przybliżenie
obywatelom polskiej
polityki zagranicznej,
wzmocnienie
zaangażowania
obywateli w procesy
integracji
europejskiej
wzmocnienie
kanałów współpracy

NIE

R

NIE

R

NIE

R

NIE

R
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5

Budowanie
pozytywnego
wizerunku Polski

3. Wzmocnienie oddziaływania na
aktywność podmiotów trzeciego
sektora poprzez konkursy
dotacyjne.

kwiecień
2013

grudzień
2015

Sprawozdania z
realizacji zadań
publicznych, baza
danych na temat
działań w regionach
w obszarze
współpracy
zagranicznej.

MSZ

organizacje
pozarządowe

edukacyjne
informacyjne
promocyjne

1. Zwiększenie atrakcyjności
oficjalnego portalu
promocyjnego Polski
poland.gov.pl

kwiecień
2013

grudzień
2014

Uruchomienie
portalu

MSZ

-

instytucjonalne

2. Opracowanie i realizacja
lipiec
kampanii wizerunkowej w
2013
państwach Europy Zachodniej
w związku z przypadającymi w
2014 rocznicami 25-lecia
wyborów czerwcowych 1989,
15-lecia członkostwa w NATO
oraz 10-lecia członkostwa Polski
w UE.

grudzień
2014

MSZ

Członkowie
RPP: MKiDN,
MSiT, MG,
MAiC, MIiR,
MRiRW, MEN,
MON, MF

programowe

3. Opracowanie długofalowej
polityki promocji polskiej
kultury za granicą

październik
2016

Uspójnienie i
wzmocnienie zasad
komunikacji marki
Polska oraz
wypracowanie
wspólnej
identyfikacji
wizualnej działań
promocyjnych za
granicą
Sformułowanie i
realizacja
priorytetowych
działań dla promocji
polskiej kultury za
granicą

MKiDN

MSZ, MSiT, MG,
POT, IAM, MCK,
NCK, PISF, JST

2014

pomiędzy MSZ i
administracją
samorządową a
podmiotami
trzeciego sektora.
Pobudzanie debaty
publicznej,
przybliżenie
obywatelom polskiej
polityki zagranicznej,
wzmocnienie
zaangażowania
obywateli w procesy
integracji
europejskiej
wzmocnienie
kanałów współpracy
pomiędzy MSZ i
administracją
samorządową a
podmiotami
trzeciego sektora.
Dostosowanie
obecnego portalu do
standardów
nowoczesnej
platformy służącej
poszerzaniu wiedzy
o Polsce i
promowaniu jej
walorów za granicą
(wersja web i na
urządzenia mobilne,
nowoczesna grafika)
Wzmocnienie pozycji
Polski za granicą;
budowa
pozytywnego
wizerunku Polski i
Polaków w oczach
społeczności
międzynarodowej

Wzmocnienie
koordynacji i
efektywności działań
promujących polską
kulturę za granicą

NIE

R

TAK

R

NIE

Z

NIE

R
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instytucjonalne,
edukacyjne,
informacyjne

6

Rozwój współpracy
z Polonią i
Polakami za
granicą

4. Unowocześnienie i rozbudowa
informacyjno-promocyjnego
portalu o polskiej kulturze:
www.culture.pl
(m.in. aplikacja na urządzenia
mobilne, komunikacja przez
portale społecznościowe)

programowe

5. Stworzenie strategii Kierunki
Promocji Polski 2016-2020

programowe

instytucjonalne

informacyjne
promocyjne

programowe
edukacyjne
informacyjne
promocyjne

2014

marzec
2015

2016

Interaktywny portal i
zasoby jego treści w
językach: polskim,
angielskim,
częściowo tureckim
(2014) i rosyjskim
(2015)

MKiDN

IAM

grudzień
2015

dokument

Rada
Promocji
Polski

MSZ

1. Przygotowanie nowego
styczeń
Rządowego Programu
2010
Współpracy z Polonią i Polakami
za Granicą w latach 2015-2020

grudzień
2015

Przyjęcie Programu
przez Radę
Ministrów

MSZ

inne resorty

2. Powołanie przy placówkach
dyplomatycznych i
konsularnych Polonijnych Rad
Konsultacyjnych
3. Stworzenie i udostępnienie w
formie e-booka „Atlasu polskiej
obecności za granicą”

styczeń
2012

grudzień
2014

Powołanie Rad

MSZ

placówki
dyplomatyczne i
konsularne

styczeń
2010

grudzień
2014

Publikacja
internetowa

MSZ

MSZ

4. Opracowanie i wdrożenie
długofalowego planu działań
służącego ochronie dziedzictwa
kulturowego Polonii i Polaków
za granica oraz promującego
kulturę polską

styczeń
2014

listopad
2016

Publikowanie
inwentarzy i
archiwów w
Internecie,
Publikacje
dwujęzycznych
katalogów zbiorów i
kolekcji
znajdujących się w
instytucjach

MKiDN

BN, NADP,
MSZ,
organizacje
pozarządowe
Instytucje
kultury w kraju i
za granicą
(m.in. skupione
w Stałej
Konferencji
Muzeów,

Wzmocnienie działań
promujących
osiągnięcia polskiej
kultury poprzez
m.in. zwiększenie
zasobu opracowań
nt. polskiej kultury w
wielu formatach:
tekst, video, audio,
-wzmocnienie ruchu
użytkowników
Stworzenie ram dla
skoordynowanych
działań promujących
Polskę za granicą
przez polskie
instytucje
Określenie
uwarunkowań,
założeń oraz
priorytetowych
kierunków
współpracy z Polonią
i Polakami za granicą
Podniesienie
poziomu
partycypacji Polonii
w działaniach MSZ
Przedstawienie w
formie graficznej
informacji nt. życia,
działalności i
spuścizny
materialnej i
niematerialnej
Polonii i Polaków za
granicą.
Porządkowanie
zbiorów,
inwentaryzacja,
digitalizacja,
konserwacja zbiorów
i kolekcji w
instytucjach
emigracyjnych

NIE

R

NIE

R

NIE

R

NIE

Z

NIE

Z

NIE

R

59 | S t r o n a

7

System oceny
skutków dla
projektów
europejskich4

programowe

5. Opracowanie koncepcji prawnej marzec
dotyczącej współprowadzenia i 2014
współfinansowania Biblioteki
Polskiej w Paryżu

grudzień
2015

instytucjonalne

1. Opracowanie fiszek
informacyjnych dotyczących
przyszłych inicjatyw KE o
charakterze priorytetowym,
identyfikujących główne
interesy i cele Polski oraz
zawierających ocenę wpływu
projektowanej regulacji.

grudzień
20205

listopad
2013

emigracyjnych oraz
wirtualne łączenie
rozproszonych
kolekcji z kolekcjami
instytucji w Polsce
Podpisane umowy

Opracowanie i
regularne
aktualizowanie
fiszek
informacyjnych.
Okresowe analizy w
ramach systemu KSE
dot. funkcjonowania
mechanizmu fiszek.

Archiwów i
Bibliotek
Polskich na
Zachodzie)
MKiDN

MNiSW,
Kancelaria
Prezydenta RP,
MSZ, Biblioteka
Polska w Paryżu

MSZ

Ministerstwa i
urzędy centralne
uczestniczące w
pracach
Komitetu do
Spraw
Europejskich.

ochrona zbiorów i
kolekcji oraz
zapewnienie
stabilnego
funkcjonowania
dwóch najstarszych
instytucji
emigracyjnych
(finansowanie etatów
pracowników,
opłacanie kosztów
stałych, itp.)
Zwiększenie wpływu
organów
administracji
państwowej na
kształt przyszłych
inicjatyw Komisji
Europejskiej w celu
realizacji polskich
interesów w
obszarze objętym
regulacją.
Przyspieszenie i
poprawa
skuteczności
implementacji prawa
UE do prawa
polskiego.

NIE

R

NIE

R

Szersze włączenie
samorządu
terytorialnego w
proces komunalizacji
spółek Skarbu
Państwa powstałych
w trybie innym niż
komercjalizacja

NIE

Z

Kierunek interwencji 3.5.

Efektywna organizacja Skarbu Państwa i skuteczne zarządzanie jego majątkiem
1

Wzrost
skuteczności
zarządzania
majątkiem Skarbu
Państwa

4
5

legislacyjne

1. Nowelizacja przepisów ustawy
o komercjalizacji i
prywatyzacji
w celu umożliwienia
dokonywania bezpłatnego
przekazywania akcji i udziałów
należących do Skarbu
Państwa w spółkach
powstałych w innym trybie niż

styczeń
2012

grudzień
2014

Wejście w życie
zmian w ustawie
(Dz. U. z 2014 r.
poz. 612)

MSP

-

Zadanie wiąże się z zadaniami realizowanymi w ramach celu 4, kierunek interwencji 4.2, nr 3 i 4.
Docelowo zadanie będzie realizowane w sposób ciągły.
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informacyjne
promocyjne

legislacyjne

informacyjne
edukacyjne

komercjalizacja na rzecz
jednostek samorządu
terytorialnego lub na rzecz
związków jednostek
samorządu terytorialnego.
2. Prowadzenie odrębnego
maj
serwisu internetowego
2013
poświęconego ogłoszeniom o
sprzedaży aktywów trwałych
podmiotów będących w
nadzorze Skarbu Państwa
oraz ich podmiotów zależnych.
3. Projekt ustawy o nadzorze
nieokreślony
i uprawnieniach Skarbu
Państwa

4. Wprowadzenie „Dobrych
kwiecień
praktyk” skierowanych do spółek 2015
z udziałem Skarbu Państwa
w zakresie:
 różnorodności,
 systemów wynagradzania,
 polityki innowacyjności,
 ładu korporacyjnego,
 kodeksu etycznego
członków rad nadzorczych.

2020

Zakończenie
przekształceń
prywatyzacyjnych

MSP

-

Podniesienie jakości
świadczenia usług
w procesie
prywatyzacji

NIE

R

nieokreślony

Wejście w życie
ustawy

MSP

-

NIE

R

listopad
2015

Udoskonalenie
nadzoru Skarbu
Państwa nad spółkami
prawa handlowego

MSP

-

Wypracowanie
mechanizmów,
standardów i zasad
sprawowania nadzoru
właścicielskiego nad
spółkami i innymi
podmiotami z
udziałem Skarbu
Państwa, które
zwiększałyby jego
efektywność;
Ujednolicenie
standardów
wykonywania
uprawnień
przysługujących
Skarbowi Państwa w
spółkach
kapitałowych,
przedsiębiorstwach
państwowych
i innych podmiotach;
Wprowadzenie
szczególnej kategorii
podmiotów
o kluczowym
znaczeniu dla Skarbu
Państwa.
Wzrost efektywności
działania,
skuteczności
zarządzania i wartości
spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz
zapewnienie
transparentności ich
działalności.

NIE

R
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informacyjne
edukacyjne

inne

2

Promocja
prywatyzacji

informacyjne
promocyjne
edukacyjne

5. Przeprowadzenie cyklu
szkoleń na GPW dla członków
rad nadzorczych spółek z
udziałem SP:
 stacjonarne,
 e-learningowe
6. Wzmocnienie współpracy
między spółkami z udziałem
Skarbu Państwa oraz
współpraca ww. spółek ze
środowiskiem naukowo –
badawczym.

1. Prowadzenie projektów
edukacyjnych promujących
prywatyzację, tj.:
 Prowadzenie szkolenia elerning, organizacja szkoleń
w całej Polsce, w tym
spotkań dla studentów,
seniorów i kobiet.
 Rozbudowa portalu
edukacyjnego
AkcjonariatObywatelski.pl.
 Podjęcie działań
edukacyjnych skierowanych
do spółek celem poprawy
standardów komunikacji z
inwestorami
indywidualnymi.

grudzień 2014

styczeń
2016

październik
2013

2020

kwiecień 2011
wrzesień 2013
(III edycja)
wrzesień 2014
(IV edycja)

maj 2014
(III edycja)
czerwiec
2015 (IV
edycja)

Podniesienie
kwalifikacji
i wsparcie
przedstawicieli Skarbu
Państwa
w radach nadzorczych
Podniesienie
wartości spółek z
udziałem Skarbu
Państwa

MSP

GPW
w Warszawie
S.A., Polski
Instytut
Dyrektorów

MSP

ARP S.A., NCBiR

Zrealizowanie
zaplanowanych
szkoleń i działań dla
spółek

MSP

-

Podniesienie poziomu
nadzoru
właścicielskiego

NIE

R

1) uwzględnienie
innowacyjności
w strategiach
spółek
2) wprowadzenie
narzędzi służących
do oceny pracy
zarządów
w zakresie
wprowadzania
innowacyjności

NIE

R

Podniesienie wiedzy i
kompetencji
uczestników szkoleń

NIE

R

Podniesienie
standardów
komunikacji z
inwestorami
indywidualnymi
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