Szanowni Pañstwo
Rok temu obejmowa³em urz¹d Prezesa Rady Ministrów z precyzyjnym planem budowy nowoczesnego i solidarnego Pañstwa. Ten plan sprawdza siê w praktyce. To by³ bardzo dobry rok. Nie bacz¹c na ostr¹ krytykê, wbrew trudnoœciom i atakom kontynuujemy trud naprawy Polski.
Opozycja ¿yje w wykreowanym przez siebie wirtualnym œwiecie, my ¿yjemy w œwiecie realnym, w œwiecie liczb i faktów.
Mamy rekordowy wzrost gospodarczy, w pierwszym kwartale tego roku osi¹gn¹³ 7,4 proc. Dziêki temu wzros³y p³ace.
W rekordowym tempie nap³ywaj¹ do nas inwestycje daj¹ce nowe miejsca pracy. Bezrobocie spad³o do poziomu
12,4 proc. Stajemy siê zamo¿niejsi. Kupujemy coraz wiêcej nowych telewizorów, lodówek, samochodów.
Wiemy, ¿e s¹ te¿ wœród nas ludzie, którzy potrzebuj¹ wsparcia i pomocy, dlatego d¹¿ymy do zmniejszenia obszaru biedy.
Badania wskazuj¹, ¿e dziêki wydatkom socjalnym spada poziom ubóstwa. Nie zapominamy o rodzinie, najubo¿szych,
emerytach i rencistach. Zwiêkszyliœmy œwiadczenia emerytalno-rentowe. Wzros³a p³aca minimalna, podnieœliœmy pensje
nauczycielom i policjantom. To mój rz¹d wprowadzi³ najwiêksz¹, bo 30-proc. podwy¿kê dla lekarzy i pielêgniarek.
Tworzymy prospo³eczne bud¿ety. Podnosimy nak³ady na edukacjê, kulturê i rolnictwo. Zgodnie z zasad¹ solidarnoœci
dzielimy unijne fundusze. Wspieramy najbiedniejsze regiony kraju.
W ci¹gu minionego roku uda³o nam siê wiêcej ni¿ poprzednikom. Odwa¿nie przyst¹piliœmy do reformowania finansów
publicznych. Chcemy dostêpniejszych us³ug medycznych i zracjonalizowania ich kosztów.
Nie jesteœmy nieomylni. B³êdów nie pope³niaj¹ tylko ci, którzy stoj¹ z boku i nie podejmuj¹ ¿adnych decyzji. Przyznajê,
nie zdo³aliœmy spe³niæ jeszcze wszystkich zapowiedzi. Nie zbudowaliœmy dot¹d 3 mln mieszkañ, ale jako pierwsi
w ci¹gu ostatnich lat usprawniamy proces zagospodarowania przestrzennego, aby u³atwiæ realizacjê inwestycji i budowê mieszkañ. Dobrze wiemy, ¿e autostrady w Polsce to potrzeba i pragnienie wszystkich Polaków. W ci¹gu najbli¿szych
8 lat na budowê i modernizacjê dróg wydamy 164 mld z³. Ta suma œwiadczy o tym, jak priorytetowo traktujemy to zadanie.
Nie niszczymy gospodarki. Wrêcz przeciwnie. Sprzyjamy i pomagamy przedsiêbiorcom. Obni¿yliœmy koszty pracy,
upraszczamy prawo gospodarcze. Jako pierwsi porz¹dkujemy procesy prywatyzacyjne. Rozpoczêliœmy konsolidacjê

energetyki i innych dziedzin. Rz¹d przyj¹³ projekt ustawy o nadzorze w³aœcicielskim. Rozszerzamy swobodê inwestycji.
Regiony i miasta rozwijaj¹ siê szybko dziêki temu, ¿e coraz lepiej wykorzystujemy œrodki unijne.
Eliminujemy patologie, na które wczeœniej by³o przyzwolenie. Bezwzglêdnie walczymy z korupcj¹. Powo³uj¹c Centralne Biuro Antykorupcyjne, wypowiedzieliœmy jej d³ugo oczekiwan¹ wojnê. Nie cofamy siê przed dzia³aniami nawet wobec wysokich urzêdników pañstwowych. Zakoñczy³a siê tak¿e bezkarnoœæ s³u¿b specjalnych, Ÿród³o nieprawid³owoœci
na styku w³adzy i gospodarki. Wojskowe S³u¿by Informacyjne zosta³y rozwi¹zane.
Gruntownie reformujemy wymiar sprawiedliwoœci. Chcemy, by prawo chroni³o obywateli, a przestêpca mia³ œwiadomoœæ, ¿e czeka go surowa i nieuchronna kara.
Zmieniliœmy politykê zagraniczn¹. Nadrzêdn¹ wartoœci¹ jest nasz interes narodowy. Zrezygnowaliœmy z za³o¿enia, ¿e jak
panna jest brzydka i nieposa¿na, to musi byæ mi³a i siê uœmiechaæ. Liczymy siê coraz bardziej na œwiecie. W ci¹gu roku
odby³em ponad 100 spotkañ z przywódcami pañstw, rz¹dów i instytucji miêdzynarodowych. Staliœmy siê krajem w Europie, z którym o wa¿nych sprawach trzeba rozmawiaæ. Ostatni szczyt w Brukseli, na którym wzmocniliœmy nasz¹ pozycjê,
jest najlepszym dowodem skutecznoœci naszego dzia³ania. Prowadzimy ofensywn¹ politykê wobec Dalekiego Wschodu.
D¹¿ymy do zapewnienia Polsce bezpieczeñstwa energetycznego.
Poprzednie rz¹dy ignorowa³y dziedzictwo narodowe. My tworzymy now¹ politykê kulturaln¹. Inaczej spojrzeliœmy na
kryzys oœwiaty. Wzmacniamy bezpieczeñstwo w szko³ach. Podjêliœmy wysi³ek, by szko³a przygotowywa³a do ¿ycia we
wspólnocie narodowej.
Szans¹ na ogromny cywilizacyjny skok i promocjê naszego kraju jest Euro 2012. To wielkie wyzwanie i wiele pracy.
Jestem pewien, ¿e siê uda.
Mój rz¹d ma wizjê i plan gruntownej modernizacji kraju. Uczyni wszystko, by dotrzymaæ naszych zobowi¹zañ i przekonaæ nawet najwiêkszych sceptyków.

Warszawa, 16 lipca 2007 r.
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DYNAMICZNY ROZWÓJ GOSPODARCZY
NAJLEPSZE WYNIKI GOSPODARCZE OD LAT
Gospodarka Polski odnotowuje najszybszy wzrost od
10 lat. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego
w I kwartale 2007 r. PKB wzrós³ o 7,4 proc. W szybkim
tempie obni¿a siê poziom bezrobocia – wed³ug danych
ministerstwa pracy bezrobocie w czerwcu br. spad³o do
12,4 proc. z 13 proc. w maju. Z danych Eurostat wynika,
¿e Polska nie jest ju¿ krajem UE o najwy¿szym bezrobociu. Za nami jest S³owacja. W maju bezrobocie u naszych po³udniowych s¹siadów wynios³o 10,8 proc.,
natomiast w Polsce – 10,5 proc. Polska odnotowa³a zatem najszybszy spadek bezrobocia. W 2006 r. wskaŸniki
gospodarcze by³y równie dobre. Wzrost gospodarczy
wyniós³ 6,1 proc. i przyczyni³ siê do poprawy sytuacji na

rynku pracy – stopa bezrobocia spad³a do 14,9 proc.,
a zatrudnienie wzros³o o 3 proc.
Od ubieg³ego roku utrzymuje siê znaczny wzrost dochodów Polaków. GUS poda³, ¿e przeciêtne wynagrodzenie brutto w maju wynios³o 2776,92 z³, co w ujêciu
rocznym oznacza 8,9-proc. wzrost. Poprawi³a siê sprzeda¿ detaliczna i sytuacja gospodarstw domowych. Przeciêtny miesiêczny dochód na osobê w gospodarstwach
domowych w 2006 r. wyniós³ 835 z³ i by³ wy¿szy
o 8,5 proc. od dochodu z 2005 r. Rekordy bije równie¿
nasz eksport, który przekroczy³ 100 mld euro, osi¹gaj¹c
ponad 22-proc. wzrost. O prawie 20 proc. wzros³a
w 2006 r. dynamika nak³adów inwestycyjnych.

U£ATWIENIA DLA PROWADZ¥CYCH FIRMY
Rz¹d w czerwcu br. przyj¹³ projekt nowelizacji ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. To najwa¿niejszy element tzw. Pakietu Kluski, za³o¿eniem którego
jest uproszczenie zasad prowadzenia biznesu w Polsce.

Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
zak³ada, ¿e w urzêdzie skarbowym bêdzie mo¿na
za³atwiæ wszystkie formalnoœci zwi¹zane z rejestracj¹ firmy zgodnie z zasad¹ „jednego okienka”. Rejestracja fir-
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my ma byæ bezp³atna i bêdzie mo¿liwa drog¹
korespondencyjn¹ (w ci¹gu 5 dni) lub elektroniczn¹
(w ci¹gu 3 dni). Teraz zajmuje to œrednio miesi¹c.
Nowe przepisy dopuszczaj¹, aby przedsiêbiorcy rozliczaj¹cy siê w formie karty podatkowej mogli zawiesiæ

dzia³alnoœæ maksymalnie na 10 miesiêcy. Kontrole w firmach maj¹ byæ krótsze. Przewidziano tak¿e likwidacjê numerów REGON. Interpretacje wi¹¿¹ce w sprawach sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne ma wydawaæ ZUS, a w sprawach sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne – NFZ.

REKORDOWY NAP£YW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
Ponad 11 mld euro wynios³y bezpoœrednie inwestycje
zagraniczne (BIZ) w 2006 r. To ponad 40-proc. wzrost
w stosunku do poprzedniego roku, co najmniej tyle samo
spodziewanych jest w roku bie¿¹cym. Jak ocenia PAIiIZ,
w pierwszym kwartale tego roku do Polski nap³ynê³o
3,3 mld dolarów inwestycji zagranicznych. Wed³ug badania firmy doradczej Ernst & Young Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie Œrodkowo-Wschodniej
pod wzglêdem atrakcyjnoœci dla zagranicznych inwestorów. Zagraniczne firmy coraz lepiej oceniaj¹ polsk¹ sytuacjê gospodarcz¹ oraz jej perspektywy i klimat do
inwestowania.
Wa¿n¹ funkcjê w promocji nap³ywu BIZ do Polski
pe³ni¹ wieloletnie programy wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych. Od lipca 2006 r. Rada Ministrów
przyjê³a 5 programów inwestycyjnych: Bridgestone, Indesit, Sharp, Toshiba i Dell. Nak³ady tych inwestorów
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wynios¹ ponad 2,61 mld z³, co pozwoli na powstanie ponad 9 tys. nowych miejsc pracy. Minister gospodarki
przyzna³ te¿ dotacje celowe firmom Indesit, Sharp i Dell.
Przedsiêbiorstwa te dodatkowo zainwestuj¹ 1,7 mld z³
i utworz¹ 7300 miejsc pracy.
Zachêt¹ dla potencjalnych inwestorów s¹ specjalne
strefy ekonomiczne. Od lipca 2006 r. rz¹d 11 razy zmienia³ ich granice, dostosowuj¹c obszary SSE do potrzeb inwestycyjnych. W ci¹gu pierwszych 5 miesiêcy tego roku
wydano 66 nowych zezwoleñ na dzia³alnoœæ w ramach
SSE. Znaczn¹ czêœæ inwestycji ulokowano w strefach:
wa³brzyskiej, katowickiej, ³ódzkiej i mieleckiej.
Polska sta³a siê europejskim liderem w produkcji telewizorów LCD. Ju¿ w 2010 r. bêdziemy zaspokajaæ prawie
80 proc. europejskiego zapotrzebowania na telewizory.
W 2006 r. swoje zak³ady produkcyjne zbudowali w Polsce: Toshiba, Sharp, Funai i Orion.

MAPKA 1. Najwiêksi inwestorzy zagraniczni w 2006 r.

@ród³o: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

7

MNIEJ UTRUDNIEÑ W PRAWIE GOSPODARCZYM
We wspólnym raporcie OECD i Komisji Europejskiej
Polskê uznano za lidera wœród nowych pañstw cz³onkowskich w upraszczaniu prawa. Przyjêty przez rz¹d
w sierpniu 2006 r. Program Reformy Regulacji „Przedsiêbiorca ma prawo” zainicjowa³ prace nad stworzeniem
stabilnego systemu prawa gospodarczego. Zmniejszy on
biurokracjê i obci¹¿enia administracyjne nak³adane na

przedsiêbiorców. Nowe regulacje bêd¹ mog³y zostaæ
tworzone tylko po przeprowadzeniu szczegó³owej analizy i uzyskaniu dowodu, ¿e s¹ niezbêdne. Procedurê mo¿na w tym przypadku porównaæ do tworzenia biznesplanu. Takie zasady, stosowane od lat w biznesie, teraz bêd¹
obowi¹zywaæ równie¿ legislatorów.

RZ¥D WZMACNIA KONTROLÊ NAD SPÓ£KAMI Z UDZIA£EM SKARBU PAÑSTWA
Jednolite standardy w nadzorowaniu spó³ek
z udzia³em kapita³u pañstwowego lub pañstwowych
osób prawnych zak³ada przyjêty przez rz¹d projekt ustawy o nadzorze w³aœcicielskim. Przewiduje on m.in. powstanie wieloletniego harmonogramu prywatyzacji
spó³ek. Zwiêkszy to wiarygodnoœæ i skutecznoœæ procesów prywatyzacyjnych. Wed³ug szefa rz¹du sfera ta by³a
miejscem, gdzie dochodzi³o do licznych nadu¿yæ i dzi-

kiej prywatyzacji. Zmniejszona zostanie liczba spó³ek
z udzia³em Skarbu Pañstwa, natomiast bêdzie wzmocniony nadzór nad tymi, które maj¹ strategiczne znaczenie dla bezpieczeñstwa narodowego i stabilnoœci
rozwoju gospodarczego. Chodzi o spó³ki z sektorów takich jak: energetyka, wydobycie kopalin oraz produkcja
materia³ów budowlanych, monopole pañstwa, media
elektroniczne, us³ugi pocztowe.

UPROSZCZONO ZASADY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH
Zwiêkszono kwotê, która nie obliguje do przeprowadzenia postêpowania przetargowego. Obecnie procedu-
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ra zamówieñ publicznych stosowana jest od 14 tys. euro.
Wczeœniej by³o to 6 tys. euro. Tym samym u³atwiono

ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom dostêp do niewielkich
us³ug, dostaw i robót budowlanych.
Zmieniono tak¿e zasady arbitra¿u. Kwestie zwi¹zane
z odwo³aniami przejmie instytucja niezale¿na – Krajowa

Izba Odwo³awcza (KIO), skupiaj¹ca zawodowych arbitrów. Z kolei zwiêkszeniu jawnoœci postêpowania s³u¿y
wymóg ujawniania nazw wykonawców oraz ocen ofert,
które z³o¿yli.

NOWOCZESNA I SILNA ELEKTROENERGETYKA
Rz¹d koñczy realizacjê „Programu dla Elektroenergetyki”. To jeden z najwa¿niejszych programów gospodarczych ostatnich lat. Zak³ada on zastosowanie mechanizmów rynkowych, przebudowê struktur firm energetycznych i utworzenie silnych grup w drodze konsolidacji.
Przyczyni siê do niezawodnoœci dostaw energii i rozwoju
rynku energii elektrycznej.
W ramach programu rozwi¹zano kontrakty zawierane dawniej miêdzy elektrowniami a Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi. W ten sposób zosta³a usuniêta
jedna z najwa¿niejszych barier ograniczaj¹cych rozwój
konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.

Efektem konsolidacji sektora elektroenergetycznego
ma byæ stworzenie czterech grup, które bêd¹ zdolne do
konkurencji na rynkach krajowym i europejskim. Powsta³y ju¿ trzy grupy: Energetyka Po³udnie SA, ENERGIA
SA (Grupa Pó³noc) i Polska Grupa Energetyczna, a prace
nad czwart¹ – Grup¹ Centrum – trwaj¹.
Rz¹d przygotowa³ projekt ustawy o zasadach nieodp³atnego nabywania od Skarbu Pañstwa akcji przez
pracowników konsolidowanych przedsiêbiorstw. Suma
akcji udostêpnianych pracownikom nie mo¿e przekroczyæ 15 proc. akcji nale¿¹cych w tej spó³ce do Skarbu
Pañstwa.

SKUTECZNIE OGRANICZAMY EMISJÊ CO2
Rz¹d przyj¹³ projekt ustawy o instrumentach wspomagaj¹cych redukcjê emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Nowe przepisy regu-

luj¹ handel uprawnieniami do emisji dwutlenku wêgla
do atmosfery oraz umo¿liwi¹ wykorzystanie potencja³u
poch³aniania CO2 przez naturalne systemy przyrodnicze.
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Chodzi o wykorzystanie potencja³u gospodarki leœnej do
zmniejszenia efektu cieplarnianego oraz o ochronê bioró¿norodnoœci, produkcjê odnawialnych Ÿróde³ energii
oraz tworzenie nowych miejsc pracy na terenach niezurbanizowanych. Polska bêdzie gospodarzem najwiêkszej

konwencji klimatycznej œwiata – Szczytu Pañstw Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu wraz z 4. sesj¹ Spotkania Stron Protoko³u
z Kioto.

NAUKA DLA GOSPODARKI
Przyjête przez rz¹d ustawy o powo³aniu Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju oraz o zasadach finansowania nauki zwiêkszaj¹ mo¿liwoœci rozwoju dzia³alnoœci naukowo-badawczej oraz wzmacniaj¹ zwi¹zki nauki z gospodark¹.
Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju jest instytucj¹
zarz¹dzaj¹c¹ projektami badawczymi w strategicznych
dla Polski dziedzinach. Projekty Centrum bêd¹ wykorzystywane w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji pañstwowej. Narodowe Centrum bêdzie te¿
zarz¹dzaæ œrodkami z bud¿etu przeznaczonymi na badania w nowatorskich dziedzinach, takich jak biotechnologia i IT (inteligentne technologie). Zajmie siê równie¿ zastosowaniem wyników badañ naukowych i prac rozwojowych w gospodarce.
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Ponadto bêdzie wspieraæ udzia³ polskich naukowców
w programach badawczych i miêdzynarodowych programach wymiany naukowców.
Z kolei nowelizacja ustawy o zasadach finansowania
nauki zak³ada uproszczenie procedur, które umo¿liwiaj¹
przedsiêbiorcom ubieganie siê o dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zw³aszcza ze
œrodków unijnych.
Zmiana ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych okreœli natomiast przejrzyste regu³y prowadzenia
przez nie dzia³alnoœci gospodarczej. Te ustawy s¹ w koñcowej fazie prac parlamentarnych.

INNOWACYJNA GOSPODARKA
Efektywniejsze zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹,
u³atwienie dostêpu do kapita³u na przedsiêwziêcia innowacyjne i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej
przewiduje opracowany przez rz¹d dokument „Kierunki
zwiêkszania innowacyjnoœci gospodarki na lata 2007-2013”.

Rz¹d zrealizowa³ równie¿ program „Kapita³ dla przedsiêbiorczych”, który u³atwi³ ma³ym i œrednim firmom dostêp
do finansowania zewnêtrznego. Na terenie ca³ego kraju powsta³y punkty konsultacyjne, które zapewniaj¹ bezp³atne
informacje o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej.

RZ¥D PROMUJE ROZWÓJ PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH
Inicjatywa Technologiczna to program s³u¿¹cy rozwojowi nowych produktów i technologii w oparciu
o polskie osi¹gniêcia naukowo-techniczne. Jest on adresowany do przedsiêbiorców, zw³aszcza prowadz¹cych
ma³e i œrednie firmy, a tak¿e do zespo³ów badawczych
powi¹zanych z dzia³alnoœci¹ przemys³ow¹. Program
wspiera te¿ centra transferu technologii i inkubatory
przedsiêbiorczoœci.

Podczas pierwszego naboru wniosków w programie
Inicjatywa Technologiczna do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego wp³ynê³o blisko pó³ tysi¹ca
wniosków o wsparcie finansowe. Najwiêcej dotyczy³o
takich obszarów, jak nowe materia³y, zdrowie oraz technologie informacyjne. Wnioski s¹ rozpatrywane. Dotychczas rozdysponowano prawie 9 mln z³.
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BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE KLUCZOWYM ZADANIEM
BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE PROBLEMEM EUROPEJSKIM
Zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego kraju
jest jednym z najwa¿niejszych wyzwañ polskiej polityki.
Dziêki zabiegom Polski w przyjêtym na szczycie Rady
Europejskiej w marcu br. Planie Dzia³ania podkreœlono
potrzebê zwiêkszenia bezpieczeñstwa dostaw surowców
energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadê
solidarnoœci miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Polska
dyplomacja zabiega te¿ o zaanga¿owanie NATO
w przedsiêwziêcia maj¹ce zwiêkszyæ bezpieczeñstwo
energetyczne pañstw sojuszniczych.

Prowadzono aktywne dzia³ania na rzecz dywersyfikacji zaopatrzenia Polski – a tak¿e zainteresowanych partnerów unijnych – w surowce energetyczne z Kaukazu
Po³udniowego i Azji Centralnej, m.in. z Azerbejd¿anu,
Gruzji i Kazachstanu. O zapewnieniu alternatywnych Ÿróde³ dostaw surowców energetycznych z krajów Afryki
i Bliskiego Wschodu rozmawiano te¿ podczas pierwszej
w historii wizyty w Polsce króla Arabii Saudyjskiej, wizyty
ministra spraw zagranicznych Tunezji, ministra ds. handlu
i przemys³u Algierii.

RZ¥D INTENSYWNIE PRACUJE NAD DYWERSYFIKACJ¥ DOSTAW ROPY I GAZU
Pod koniec lutego br. Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo (PGNiG) podpisa³o umowê kupna
udzia³ów w norweskich z³o¿ach gazu ziemnego. Ich wydobycie kosztowaæ ma oko³o 1 mld z³. Zasoby z³ó¿ szacuje siê na 36 mld m3 gazu ziemnego. Norweski Szelf
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Kontynentalny jest terenem bardzo perspektywicznym
i uzyskanie przez PGNiG dostêpu do z³ó¿ w Norwegii
stanowi istotny element strategicznego rozwoju polskiej
energetyki. Spó³ka przyst¹pi³a te¿ do miêdzynarodowego
konsorcjum, które wybuduje gazoci¹g ze Skandynawii

do Polski. W pierwszym etapie gazoci¹g po³¹czy Norwegiê z Dani¹, a nastêpnie Polskê z Dani¹.
Strategicznym elementem bezpieczeñstwa energetycznego w zakresie dostaw gazu jest równie¿ decyzja o budowie terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego
w Œwinoujœciu. Rz¹d „przyj¹³ równie¿” Politykê dla przemys³u gazu ziemnego, która porz¹dkuje strukturê polskiego sektora gazowego.
W 2006 r. PKN Orlen wygra³ miêdzynarodowy przetarg na zakup akcji litewskiej Mazeikiu Nafta. W grudniu,
w obecnoœci premierów Polski i Litwy, nast¹pi³o oficjalne
przejêcie rafinerii w Mo¿ejkach. Dziêki transakcji powstanie najwiêkszy, pod wzglêdem iloœci przerabianej
ropy, jak i liczby stacji benzynowych, koncern rafineryjno-petrochemiczny w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Dywersyfikacji dostaw ropy naftowej ma równie¿
s³u¿yæ dobudowa polskiego odcinka ruroci¹gu Odessa-Brody do Gdañska. Zajmuje siê tym polsko-ukraiñska
spó³ka „Sarmatia”, do której w lipcu br. przyst¹pili nowi
udzia³owcy z Azerbejd¿anu, Gruzji oraz Litwy. Podwy¿szono te¿ kapita³ spó³ki. Dziêki temu rosn¹ szanse na dobudowê ropoci¹gu, którym do Polski i Europy Zachodniej
trafiaæ ma kaspijska ropa.
Kwestie bezpieczeñstwa energetycznego, a szczególnie dobudowy ruroci¹gu, dominowa³y podczas spotkañ
premiera Jaros³awa Kaczyñskiego z ukraiñskimi politykami: prezydentem Wiktorem Juszczenk¹ i premierem
Wiktorem Janukowyczem. Dla obu krajów jest to przedsiêwziêcie o charakterze strategicznym.

BÊDZIEMY MIEÆ ENERGIÊ J¥DROW¥
Polska bêdzie uczestniczyæ w budowie nowej elektrowni j¹drowej w Ignalinie na Litwie. Pocz¹tkowo
w projekcie mia³y braæ udzia³ przedsiêbiorstwa energetyczne trzech pañstw ba³tyckich – Litwy, £otwy i Estonii.
Niedawno przy³¹czenie siê do projektu zaproponowano
równie¿ Polsce.

Premier Jaros³aw Kaczyñski uwa¿a, ¿e to przedsiêwziêcie umocni stosunki polsko-litewskie i znacz¹co
wp³ynie na bezpieczeñstwo energetyczne w naszym regionie Europy. Nowa elektrownia ma powstaæ do 2015 r.
na wschodzie Litwy, ko³o istniej¹cej ju¿ elektrowni
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j¹drowej w Ignalinie. Koszty budowy szacuje siê na kilka
miliardów euro.
Wzmocnienie bezpieczeñstwa energetycznego zapewni te¿ planowane jesieni¹ br. przyst¹pienie Polski do
Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Dziêki
cz³onkostwu w MAE w przypadku kryzysu energetycznego bêdziemy mogli korzystaæ z pomocy innych pañstw na-

le¿¹cych do Agencji. ¯eby spe³niæ wszystkie warunki
niezbêdne do przyst¹pienia do MAE oraz okreœlenia zasad postêpowania w sytuacji zak³ócenia dostaw, wprowadzono ustawê o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na ryku naftowym.

WZMACNIAMY BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE W REGIONIE
W grudniu 2006 r., w obecnoœci premierów Polski
i Litwy, w Wilnie podpisano umowê o budowie tzw. mostu energetycznego, czyli bezpoœredniej linii ³¹cz¹cej
systemy polski i litewski. Dziêki przedsiêwziêciu kraje
ba³tyckie zostan¹ w³¹czone do europejskiego systemu
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energetycznego. Planuje siê, ¿e budowa „mostu“ ruszy
w przysz³ym roku, a zostanie ukoñczona w roku 2011.
Nad realizacj¹ projektu czuwaæ ma specjalnie powo³ana
spó³ka.

SPRAWNIE WYDAJEMY UNIJNE PIENI¥DZE
UE AKCEPTUJE PLANY WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Polska w latach 2007-2013 bêdzie najwiêkszym beneficjentem unijnej polityki spójnoœci. Spoœród 347 mld
euro przeznaczonych na ten cel przyznano nam ponad
67 mld euro. £¹cznie ze wspó³finansowaniem krajowym
kwota ta wynosi 85,6 mld euro.
Komisja Europejska w maju br. zaakceptowa³a
rz¹dowy plan wykorzystania funduszy strukturalnych.
Polska znalaz³a siê w pierwszej dziesi¹tce krajów cz³onkowskich, które osi¹gnê³y ju¿ porozumienie w tej sprawie z partnerami unijnymi.
Przygotowany plan Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia wskazuje dzia³ania, na jakie rz¹d wykorzysta œrodki unijne. Komisja zgodzi³a siê, aby ponad
60 proc. funduszy przeznaczono na badania i rozwój, innowacje oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dofinansowaniem zostan¹ objête równie¿ inwestycje zwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska oraz transportem. Fundusze zostan¹ przeznaczone tak¿e na rozwój województw oraz
inwestycje w kapita³ ludzki.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to jeden
z najwa¿niejszych dokumentów przygotowywanych
przez ka¿dy kraj cz³onkowski UE. Jego przyjêcie umo¿liwi³o rozpoczêcie uzgodnieñ programów operacyjnych
na lata 2007-2013. Rz¹d przygotowa³ nastêpuj¹ce programy: „Rozwój Polski Wschodniej”, „Kapita³ Ludzki”,
„Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc Techniczna” oraz
jeden z najwiêkszych w historii UE program „Infrastruktura i Œrodowisko” o wartoœci prawie 28 mld euro.
Jako pierwsze zamkniêto w czerwcu br. uzgodnienia
dotycz¹ce programu „Kapita³ Ludzki” o wartoœci
11,4 mld euro. Przewiduje on najwiêksze w UE zaanga¿owanie œrodków w rozwój potencja³u zawodowego
pracowników. Negocjacje dotycz¹ce pozosta³ych programów trwaj¹.
Prace dotycz¹ tak¿e 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych. Rz¹d zdecydowa³, ¿e czêœæ pieniêdzy
– ponad 16 mld euro – zostanie wydana bezpoœrednio
przez samorz¹dy województw. Dlatego negocjacje z Ko-
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misj¹ Europejsk¹ prowadz¹ w imieniu rz¹du minister rozwoju regionalnego oraz zarz¹dy województw.
Rz¹d koñczy prace zwi¹zane z przyjêciem programów wykorzystania œrodków dostêpnych w ramach Eu-

ropejskiej Wspó³pracy Terytorialnej. Dziêki nim samorz¹dy terytorialne oraz organizacje spo³eczne wraz
z partnerami z zagranicy bêd¹ mog³y m.in. budowaæ drogi i organizowaæ imprezy kulturalne.

Wykres 1. Podzia³ œrodków na poszczególne programy operacyjne
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

Rezerwa wykonania

Regionalne Programy
Operacyjne
24,6%

1,3 m ld
EUR

PO Infrastruktura
i Œrodowisko
41,5%

16,6 mld
EUR

27,9 mld
EUR

2,3 m ld
EUR
9,7 m ld
EUR

8,3 mld
EUR

0,5 mld
EUR

PO Innowacyjna gospodarka
12,3%
PO Pomoc
Techniczna
0,8%
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0,7 mld
EUR

PO Rozwój
Polski Wschodniej
3,4%

PO Kapita³ ludzki
14,4%
PO Europejskiej Wspó³pracy
Terytorialnej
1,1%

EFEKTYWNIEJSZE ZARZ¥DZANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI
Jednym z priorytetów rz¹du jest zwiêkszenie wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Przyspieszono realizacjê programów
operacyjnych. Do koñca 2006 r. wydano 10,5 mld z³, co
oznacza, ¿e wykorzystano 32 proc. œrodków przyznanych Polsce na lata 2004-2006.
Do koñca maja br. do beneficjentów, którzy zrealizowali b¹dŸ czêœciowo zakoñczyli wykonanie projektów
dofinansowanych z funduszy strukturalnych, trafi³o ju¿

niemal 15 mld z³. Oznacza to, ¿e wykorzystali oni
45,8 proc. ca³kowitej dostêpnej kwoty.
Proces sk³adania wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 stopniowo
dobiega koñca. W wiêkszoœci programów operacyjnych
wartoœæ wniosków o dofinansowanie przekroczy³a 100 proc.
ca³oœci œrodków. Z beneficjentami zawarto umowy na ponad 31 mld z³. Kwota ta stanowi 95,7 proc. œrodków, jakie
Unia Europejska przyzna³a Polsce.

OKREŒLONO ZASADY ROZWOJU KRAJU
Przyjêcie przez rz¹d w listopadzie 2006 r. Strategii
Rozwoju Kraju rozpoczyna nowy etap planowania rozwoju Polski. To rz¹dowa wizja gospodarczego i spo³ecznego
rozkwitu kraju, poprawy poziomu i jakoœci ¿ycia mieszkañców w latach 2007-2015. Dokument zak³ada gruntown¹
modernizacjê kraju poprzez uproszczenie i zmniejszenie
kosztów dzia³alnoœci gospodarczej, racjonalizacjê wydatków publicznych oraz usprawnienie pracy administracji
publicznej. Dziêki temu poprawi siê sytuacja na rynku pracy. Strategia zak³ada te¿ wzrost zatrudnienia, wzrost docho-

dów spo³eczeñstwa, ³atwiejszy dostêp do edukacji, poprawê
stanu zdrowia i bezpieczeñstwa Polaków. Strategii nadano
rangê najwa¿niejszego w Polsce dokumentu planistycznego.
Zwi¹zana z ni¹ jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, która obowi¹zuje od grudnia 2006 r. Na jej podstawie uporz¹dkowano kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie ró¿nych strategii i programów oraz
okreœlono zasady wspó³pracy miêdzy nimi. Ma ona zastosowanie zarówno do programów finansowanych ze œrodków
krajowych, jak i unijnych.
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Wykres 2. Wartoœæ z³o¿onych wniosków, podpisanych umów (wydanych decyzji) o dofinansowanie oraz p³atnoœci
zrealizowanych z kont programowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA
jako procent realizacji zobowi¹zañ na lata 2004-2006 wed³ug stanu na koniec maja 2007 r. (zastosowany kurs: 1 euro = 3,7786 z³)
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WIÊKSZE SZANSE DLA POLSKI WSCHODNIEJ
Rz¹d przygotowa³ projekt pierwszej w Polsce strategii
makroregionalnej – Rozwoju spo³eczno-gospodarczego
Polski Wschodniej do 2020 r. Jej realizacja ma stymulowaæ trwa³y rozwój regionalny tej czêœci kraju. Przyjêcie
dokumentu przez Radê Ministrów zaplanowano na
drug¹ po³owê 2007 r.
Jednym z kluczowych zadañ na rzecz wsparcia
wschodnich regionów bêdzie wykorzystanie œrodków

unijnych. Ma temu s³u¿yæ specjalnie opracowany Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. W latach
2007-2013 dofinansowanie uzyskaj¹ m.in. uczelnie wy¿sze, parki przemys³owe, oœrodki innowacji, miasta i inwestycje komunikacyjne. Trwaj¹ uzgodnienia z Komisj¹
Europejsk¹ na temat szczegó³ów programu. Na realizacjê
programu zaplanowano ponad 2,3 mld euro.

TAÑSZY I BARDZIEJ DOSTÊPNY INTERNET
W czerwcu br. Rada Ministrów zaakceptowa³a „Plan
dzia³añ w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostêpowej do us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego
w Polsce na lata 2007-2013”. Plan zak³ada, ¿e w ci¹gu
3 lat liczba linii szerokopasmowych przypadaj¹cych na
100 mieszkañców wzroœnie z 6 do 15 proc., natomiast
w ci¹gu 3 nastêpnych lat osi¹gnie co najmniej 50 proc.
Oznacza to, ¿e prawie ka¿dy mieszkaniec Polski uzyska
mo¿liwoœæ dostêpu do sieci. Zminimalizowane zostan¹
ró¿nice w dostêpie do internetu na wsi i w miastach.
Dzia³ania przewidziane w planie powinny spowodowaæ
dalsz¹ obni¿kê cen za dostêp do internetu.

Rz¹d przygotowa³ nowelizacjê ustawy Prawo telekomunikacyjne. Nowe przepisy maj¹ lepiej chroniæ konsumentów
przed nadu¿yciami ze strony dostawców us³ug telekomunikacyjnych. Dziêki regulacjom antyspamowym do ich skrzynek
e-mailowych trafi mniej niechcianej poczty, w tym niepo¿¹danych materia³ów reklamowych. Do najwa¿niejszych
propozycji nale¿y zaliczyæ zapis o na³o¿eniu na dostawcê
us³ug telekomunikacyjnych obowi¹zku informowania abonentów o wszystkich zmianach cen, a przede wszystkim
o obni¿kach. Dotychczas informowa³ on tylko o podwy¿kach. Nie bêdzie te¿ pobierana op³ata za przeniesienie przydzielonego numeru w sieci tego samego operatora.
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FINANSE PUBLICZNE LEPIEJ ZARZ¥DZANE
SOLIDARNY BUD¯ET
Tegoroczny bud¿et odzwierciedla rz¹dowy program
„Solidarne Pañstwo”. Przewidziano w nim du¿e nak³ady
na cele spo³eczne, wieœ, s³u¿bê zdrowia, ale tak¿e na
rozwój infrastruktury i finansowanie nauki. Znacznie
wzros³y œrodki na obronê narodow¹ i bezpieczeñstwo
publiczne. Dbaj¹c o bezpieczeñstwo finansowe pañstwa,
utrzymano kotwicê bud¿etow¹. Deficyt zaplanowano na
poziomie 30 mld z³.
Bardzo dobra kondycja gospodarki pozwoli³a rz¹dowi
przeznaczyæ dodatkowo niemal pó³ miliarda z³ na podwy¿ki dla nauczycieli. Ogó³em na podniesienie wynagrodzeñ pedagogów w 2007 r. wyasygnowano 1,5 mld z³.
Jednorazowe dodatki pieniê¿ne otrzyma³o te¿ 6,5 mln najubo¿szych emerytów i rencistów. Z bud¿etu wyp³acono na
ten cel 1,7 mld z³. O 200 mln z³ zwiêkszono nak³ady na
szkolnictwo wy¿sze, a wydatki na ochronê zdrowia
wzros³y w stosunku do 2006 r. o ponad 1,2 mld z³.
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Wykonanie bud¿etu przebiega bardzo dobrze. Deficyt bud¿etowy po maju br. wyniós³ 4,3 mld z³, czyli
14,2 proc. kwoty za³o¿onej na ten rok. Wydatki pañstwa
wynios³y 102,3 mld, co stanowi 39,5 proc. przewidywanych œrodków, a dochody pañstwa osi¹gnê³y 98 mld z³,
tj. 42,8 proc. przyjêtego przez rz¹d planu rocznego.
Bardzo korzystn¹ sytuacjê makroekonomiczn¹ kraju
potwierdza równie¿ sprawozdanie z wykonania bud¿etu
pañstwa za 2006 r. Dochody by³y o 1,2 proc. wiêksze od
za³o¿onych, natomiast wydatki zmniejszy³y siê
o 1,4 proc. Realne tempo wzrostu PKB w ubieg³ym roku
wynios³o 6,1 proc. Najwiêkszy wk³ad we wzrost produktu krajowego brutto mia³ popyt krajowy, który wyniós³
6,6 proc. i by³ najwy¿szy od 8 lat. Dobra koniunktura dotyczy³a tak¿e inwestycji. Ich realny wzrost ukszta³towa³
siê – po raz pierwszy od 9 lat – na wysokim poziomie
i wyniós³ 16,5 proc.

TRWA REFORMA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przejrzystoœæ, skutecznoœæ, jawnoœæ oraz uproszczenie procedur zarz¹dzania finansami pañstwa to najwa¿niejsze za³o¿enia reformy finansów publicznych.
Realizowany jest pierwszy jej etap. Œrodki unijne
w³¹czono do bud¿etu pañstwa i okreœlono procedury finansowania krajowych i regionalnych projektów unijnych. Kolejny etap reformy zak³ada konsolidacjê sektora
finansów publicznych, która w latach 2008-2009 mo¿e
przynieœæ ok. 10 mld z³ oszczêdnoœci.
Zlikwidowane zostan¹ zak³ady bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze. Istotna bêdzie tak¿e likwidacja
wszystkich funduszy celowych.

Rygorystycznej kontroli audytowej bêd¹ podlega³y
wydatki publiczne, a wyniki audytu bêd¹ przedstawiane
Sejmowi.
Rz¹d przygotowa³ propozycje dzia³añ zapobiegaj¹cych narastaniu d³ugu publicznego. Gdy d³ug przekroczy 55 proc., ale nie osi¹gnie poziomu 60 proc.
rocznego PKB, w projekcie ustawy bud¿etowej na kolejny
rok rz¹d zrezygnuje ze wzrostu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej. W przypadku przekroczenia poziomu 60 proc. rz¹d bêdzie zobowi¹zany przedstawiæ
tzw. program sanacyjny, w którym dochody i wydatki sektora finansów publicznych bêd¹ znacznie obni¿one.

WPROWADZONO PILOTA¯ BUD¯ETU ZADANIOWEGO
Przygotowana przez rz¹d koncepcja bud¿etu zadaniowego jest nowoczesn¹ form¹ planowania wydatków
pañstwa. Chodzi o zwiêkszenie efektywnoœci wydatków.
Pieni¹dze przeznaczane maj¹ byæ na konkretne zadania.

Bud¿et na 2008 r. bêdzie opracowany zgodnie z tradycyjn¹ metodologi¹ i równolegle w uk³adzie zadaniowym.
Zgodnie z za³o¿eniami od 2011 r. bud¿et pañstwa bêdzie
przygotowywany jedynie w uk³adzie zadaniowym.
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RZ¥D REDUKUJE KOSZTY PRACY
Od lipca br. dziêki ustawie przygotowanej przez rz¹d
niemal o po³owê zredukowano p³acon¹ przez pracowników sk³adkê na ubezpieczenia rentowe (z 6,5 proc. pensji brutto do 3,5 proc.). Kolejn¹ obni¿kê, o cztery punkty
procentowe, rz¹d zamierza wprowadziæ od nowego
roku. Obejmie ona nie tylko pracowników, ale tak¿e pra-

codawców. Po redukcji sk³adka rentowa p³acona przez
zatrudnionych zmniejszy siê o kolejne 2 proc. Pracodawcy z kolei bêd¹ p³acili sk³adkê wynosz¹c¹ 4,5 proc. p³acy
brutto, czyli obni¿on¹ o 2 proc. Zmniejszenie kosztów
pracy oznacza, ¿e pensje wzrosn¹ w przysz³ym roku
o oko³o 9 proc.

P£ACIMY NI¯SZE PODATKI
W tym roku, po raz pierwszy od 5 lat, zosta³y odmro¿one progi podatkowe i podwy¿szono kwotê woln¹
od podatku. Rz¹d zaproponowa³, aby od 2009 r. obowi¹zywa³a dwustopniowa skala ze stawkami 18 proc.
i 32 proc. oraz u³atwienia przy przekazywaniu 1 proc.
podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego.
Osoby maj¹ce dzieci bêd¹ mog³y odliczyæ od podatku 120 z³ na ka¿de z nich. Oprócz alimentów na dzieci
zwolniono równie¿ z opodatkowania alimenty przyznane przez s¹d wspó³ma³¿onkowi – do 700 z³ miesiêcznie.
Do Sejmu trafi³ projekt nowelizacji ustawy zak³adaj¹cy
podwy¿szenie ju¿ w tym roku ulgi z tytu³u wychowywania dzieci do wysokoœci kwoty wolnej od podatku, czyli
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572,54 z³ na ka¿de dziecko. Szacuje siê, ¿e obejmie blisko 6,2 mln dzieci w Polsce.
Zmieni³y siê zasady opodatkowania spadków i darowizn od najbli¿szych cz³onków rodziny. Bez wzglêdu na
ich wartoœæ nie s¹ obci¹¿one podatkami.
Nie s¹ opodatkowane równie¿ po¿yczki zaci¹gane
u najbli¿szych. Zwolnione s¹ tak¿e kwoty po¿yczone
u osób niebêd¹cych rodzin¹ po¿yczkobiorcy – do 5 tys. z³
od jednego po¿yczkodawcy lub do 25 tys. z³ od wielu.
Ma³e i œrednie firmy, których obrót roczny nie przekracza 800 tys. euro oraz osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, skorzystaj¹ te¿ na zmianach
w ustawach podatkowych. Od stycznia 2007 r. tzw. mali

podatnicy uzyskali mo¿liwoœæ jednorazowej amortyzacji
œrodków trwa³ych do 50 tys. euro (tzw. odpis amortyzacyjny). Przedsiêbiorcy do kosztów uzyskania przychodu

bêd¹ mogli wliczyæ w tym roku wydatki na finansowanie
œwiadczeñ zdrowotnych dla pracowników. Mog¹ te¿ odliczaæ w pe³nej wysokoœci koszty reklamy.

WIÊKSZE WP£YWY DO BUD¯ETU Z GIER LOSOWYCH
Przygotowana nowelizacja ustawy o grach i zak³adach wzajemnych przewiduje, ¿e podatek od gier na automatach wzroœnie ze 125 do 180 euro miesiêcznie od
jednego urz¹dzenia. Do pañstwowej kasy ma trafiæ
56-84 mln z³ rocznie. Ministerstwo Finansów planuje te¿

wprowadziæ 10-proc. dop³aty do gier prowadzonych
przez firmy prywatne, np. kasyna. Ma to przynieœæ dodatkowe dochody dla pañstwa w wysokoœci 200-229 mln z³.
Z pozyskanych œrodków bêdzie wspó³finansowana budowa Narodowego Centrum Sportu w Warszawie.

WZMOCNIONO NADZÓR NAD RYNKIEM FINANSOWYM
Kompetencje trzech dotychczasowych komisji kontroluj¹cych spó³ki gie³dowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, a tak¿e polskie banki przejê³a we wrzeœniu
ubieg³ego roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Wprowadzony model poprawia efektywnoœæ funkcjonowania rynku finansowego, zwiêksza jego stabilnoœæ
i bezpieczeñstwo. Umo¿liwia te¿ skuteczniejsze monitorowanie ryzyka finansowego oraz zwiêksza ochronê interesów klientów.

W czerwcu KNF ukara³a trzy Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych za nierzetelne reklamy zachêcaj¹ce do
inwestowania w nich pieniêdzy. Przekaza³a tak¿e do
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawê
banków, które ³¹cz¹ lokaty z funduszami. Z myœl¹
o ochronie rynku finansowego przed utrat¹ zaufania
klientów Komisja opracowa³a standardy reklamy funduszy inwestycyjnych, które zostan¹ przyjête w lipcu.
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SKUTECZNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŒCI
RUSZY£A GRUNTOWNA REFORMA PRAWA KARNEGO
W Sejmie trwaj¹ prace nad rz¹dowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego. Nowe przepisy maj¹ m.in.
zapewniæ skuteczne karanie sprawców szczególnie brutalnych przestêpstw, wzmocniæ ochronê pokrzywdzo-

nych, poszerzyæ granicê obrony koniecznej oraz u³atwiæ
walkê z terroryzmem, zorganizowan¹ przestêpczoœci¹
i korupcj¹.

PRZESTÊPCY SUROWIEJ KARANI
Jedn¹ z najwa¿niejszych zmian Kodeksu karnego jest
zaostrzenie kar, zw³aszcza za przestêpstwa przeciwko
zdrowiu i ¿yciu oraz te z u¿yciem przemocy. Projekt
przewiduje np., ¿e zabójstwo œwiadka, policjanta, prokuratora, sêdziego lub innej osoby w celu utrudnienia postêpowania, bêdzie zagro¿one kar¹ 25 lat albo do¿ywotnim
pozbawieniem wolnoœci. Przestêpstwem staje siê tak¿e,
dotychczas niekarane, przygotowanie do zbrodni zabójstwa, a tak¿e przyjêcie zlecenia zabójstwa. Umyœlne spowodowanie ciê¿kiego uszkodzenia cia³a, np. pozbawienie cz³owieka wzroku czy s³uchu, stanie siê zbrodni¹ i bê-
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dzie zagro¿one kar¹ od 5 do 25 lat (obecna sankcja od
roku do lat 10). Zaostrzeniu ulegn¹ równie¿ kary za przestêpstwa o charakterze terrorystycznym, takie jak przejêcie kontroli nad samolotem oraz nielegalny obrót
œrodkami wybuchowymi. S¹d bêdzie móg³ orzec pozbawienie praw rodzicielskich lub opiekuñczych w razie skazania za przestêpstwo pope³nione przeciwko rodzinie
i opiece lub na szkodê ma³oletniego. Nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ orzekania kary pozbawienia wolnoœci poni¿ej jednego miesi¹ca w przypadku drobnych przestêpstw. S¹d
bêdzie móg³ równie¿ orzec zakaz warunkowego przedter-

minowego zwolnienia. W ten sposób do polskiego prawa
wprowadza siê mo¿liwoœæ orzeczenia kary raz na zawsze
izoluj¹cej sprawcê od spo³eczeñstwa. Projekt wyd³u¿a te¿,
z roku do lat 2, mo¿liwoœæ stosowania kary ograniczenia
wolnoœci, polegaj¹cej m.in. na koniecznoœci wykonywania
przez skazanego pracy spo³ecznej.

Projekt noweli zak³ada równie¿ du¿o surowsze kary
dla osób, które ponownie pope³ni³y przestêpstwo. Dla
wielokrotnych recydywistów dolna granica kary mo¿e byæ
podwojona i nie bêdzie mo¿na wobec nich stosowaæ warunkowego zawieszenia jej wykonania.

PIJANY KIEROWCA STRACI SAMOCHÓD
Rz¹d zaproponowa³ wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu przewiduj¹cego przepadek pojazdu kierowcy prowadz¹cego w stanie nietrzeŸwoœci (powy¿ej
0,5 promila alkoholu we krwi). Je¿eli pojazd nie stanowi
w³asnoœci kierowcy, s¹d orzekaæ bêdzie karê stanowi¹c¹

równowartoœæ pojazdu. Ponadto projekt przewiduje
obowi¹zkow¹ publikacjê wizerunków osób, które prowadzi³y auto w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem
œrodków odurzaj¹cych.

DZIECI CHRONIONE PRZED PEDOFILAMI
Projekt definiuje now¹ kategoriê przestêpstwa czêsto
wystêpuj¹cego w internecie. Polega ono na oszukañczym podszywaniu siê przez pedofili pod rówieœników

dzieci i wykorzystaniu ich ³atwowiernoœci w celu doprowadzenia do spotkania z nimi. Bezwzglêdnie karane bêdzie równie¿ propagowanie treœci pedofilskich.
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KA¯DY MA PRAWO DO OBRONY KONIECZNEJ
Nowelizacja Kodeksu karnego ma zwiêkszyæ uprawnienia obywateli do stosowania obrony koniecznej.
W przypadku, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej nast¹pi pod wp³ywem strachu lub silnego wzburzenia,
broni¹cy siê nie bêdzie podlega³ karze, a postêpowanie

karne bêdzie mog³o zostaæ umorzone ju¿ przez prokuratora na etapie postêpowania przygotowawczego. Obecnie
prokurator musi skierowaæ akt oskar¿enia do s¹du, a dopiero s¹d mo¿e odst¹piæ od wymierzenia kary.

WIÊKSZA ODPOWIEDZIALNOŒÆ KARNA NIELETNICH
Osoby, które ukoñczy³y 15 lat, maj¹ odpowiadaæ za
wszystkie zbrodnie i najpowa¿niejsze wystêpki. Ponadto
nieletni, który ju¿ raz by³ skazany i ponownie pope³ni³
przestêpstwo, bêdzie s¹dzony jak doros³y. Projekt znosi

ograniczenie górnej granicy kary, jak¹ mo¿na wymierzyæ
nieletniemu, pozostawiaj¹c jednak mo¿liwoœæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary.

NASILONO WALKÊ Z PSEUDOKIBICAMI
W œlad za rozwi¹zaniami wielu krajów europejskich
projekt wprowadza instytucjê zakazu stadionowego.
Chuligan, wobec którego bêdzie on orzeczony, nie wejdzie na imprezy sportowe odbywaj¹ce siê w kraju i za
granic¹.
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Z³amanie zakazu bêdzie przestêpstwem. Karze podlegaæ ma równie¿ posiadanie w miejscu publicznym
no¿a lub innego niebezpiecznego przedmiotu w okolicznoœciach wskazuj¹cych na zamiar jego u¿ycia.

OFIARY PRZESTÊPSTW NIE ZOSTAN¥ BEZ POMOCY
Zaproponowano utworzonie Funduszu Pomocy Ofiarom Przestêpstw. Na Fundusz bêd¹ przekazywane m.in.
nawi¹zki i œwiadczenia pieniê¿ne, które obecnie s¹ rozdzielane pomiêdzy instytucje, fundacje oraz stowarzy-

szenia. Ofiary przestêpstw dziêki tym œrodkom otrzymaj¹
bezp³atn¹ pomoc prawn¹, psychologiczn¹ oraz mo¿liwoœæ specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji.

SZYBKIE I SKUTECZNE POSTÊPOWANIE KARNE
Przygotowana przez rz¹d ustawa zwiêksza mo¿liwoœci dyscyplinowania uczestników postêpowania karnego. Wprowadzone zmiany skutecznie eliminuj¹
nagminnie stosowan¹ taktykê jego przed³u¿ania. Za nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ na rozprawie œwiadkowi,
bieg³emu i t³umaczowi bêdzie mo¿na wymierzyæ karê do
10 tys. z³. Za to samo, w wyj¹tkowych przypadkach,
mo¿e zostaæ ukarany obroñca lub pe³nomocnik. Kar¹
w tej wysokoœci zagro¿one bêdzie równie¿ bezpodstawne uchylanie siê od z³o¿enia zeznania, przyrzeczenia
czy wykonania czynnoœci bieg³ego, t³umacza lub specjalisty. W przypadku ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków
procesowych przez obroñcê lub pe³nomocnika s¹d i prokurator mog¹ ¿¹daæ od rady adwokackiej lub rady okrêgowej izby radców prawnych informacji o podjêtych
wobec nich dzia³aniach dyscyplinarnych.

Uczestnik postêpowania, tak¿e obroñca lub pe³nomocnik, który poprzez swoje niestawiennictwo spowoduje koniecznoœæ odroczenia rozprawy, bêdzie obci¹¿ony
wynikaj¹cymi z tego dodatkowymi kosztami postêpowania. Ponadto osoby prywatne maj¹ obowi¹zek udzielania
pomocy policji, prokuraturze i s¹dom.
Zwiêkszeniu efektywnoœci postêpowañ s³u¿yæ ma te¿
skierowany przez rz¹d do Sejmu projekt ustawy wprowadzaj¹cy instytucjê lekarza s¹dowego. Tylko on bêdzie
uprawniony do wystawiania zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego niezdolnoœæ stawienia siê z powodu choroby
na wezwanie s¹du lub organu prowadz¹cego postêpowanie karne. Jednoczeœnie przygotowano przepisy kompleksowo reguluj¹ce pracê bieg³ych s¹dowych. Nowe zasady maj¹ zapewniæ szybkie wydawanie opinii dla s¹dów
przez odpowiedzialnych i bezstronnych fachowców.
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S¥DY 24-GODZINNE JU¯ DZIA£AJ¥
Sprawcy drobnych, ale uci¹¿liwych przestêpstw, takich jak wybryki chuligañskie lub osoby prowadz¹ce samochód pod wp³ywem alkoholu, s¹ skazywani w trybie
przyspieszonym. Tak zwane s¹dy 24-godzinne pracuj¹
od marca tego roku. Orzekaj¹ w sprawach o przestêpstwa, w których sprawcy zostali z³apani na „gor¹cym
uczynku” lub zaraz po jego pope³nieniu i które s¹ zagro¿one kar¹ do 5 lat wiêzienia. W trybie przyspieszo-

nym policja i prokuratura maj¹ 48 godzin, by osobê
zatrzyman¹ przekazaæ s¹dowi i sformu³owaæ wniosek
o rozpoznanie sprawy zastêpuj¹cy akt oskar¿enia. Nastêpnie s¹d w ci¹gu 24 godzin musi wydaæ wyrok w takiej sprawie. Sprawcy przestêpstwa zawsze przys³uguje
adwokat, a tak¿e prawo do apelacji od wydanego wyroku, który jest nieprawomocny.

KARA NIE TYLKO W WIÊZIENIU
Parlament pracuje nad rz¹dowym projektem ustawy,
który wprowadza nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolnoœci – system dozoru elektronicznego poza
zak³adem karnym (SDE). Takie rozwi¹zanie funkcjonuje
m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji. SDE ma skutecznie przeciwdzia³aæ przeludnieniu w wiêzieniach.
Kontrol¹ elektroniczn¹ zostan¹ objête osoby skazane
przez s¹d za drobne przestêpstwa. Dotyczy to wyroku,
w którym orzeczono karê pozbawienia wolnoœci do
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6 miesiêcy lub roku – w przypadku, gdy do koñca kary
pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy. Wed³ug projektu ustawy
skazany korzystaj¹cy z dozoru elektronicznego bêdzie
musia³ respektowaæ pewne ograniczenia, takie jak przebywanie w oznaczonym miejscu i czasie czy zakaz
zbli¿ania siê do okreœlonych osób. Objêci systemem
bêd¹ posiadali specjalny nadajnik – bransoletê noszon¹
na nadgarstku lub na kostce. Zak³ada siê, ¿e docelowo
skazanych w SDE bêdzie oko³o 15 tys.

BÊDZIE PROSTSZY PRZEBIEG PROCESU CYWILNEGO
Przygotowana przez rz¹d nowelizacja Kodeksu postêpowania cywilnego upraszcza i usprawnia przebieg
procesu cywilnego, a zw³aszcza postêpowania w sprawach gospodarczych. Nowe przepisy zak³adaj¹ m.in.
odformalizowanie czynnoœci procesowych (np. dokumenty mog¹ byæ sk³adane przez strony w odpisach poœwiadczonych za zgodnoœæ z orygina³em), nadawanie
biegu sprawom wed³ug kolejnoœci ich wp³ywu (co zapobiegnie nieuzasadnionemu odk³adaniu spraw bêd¹cych
ju¿ w toku), poszerzenie kompetencji referendarza s¹dowego. Zmodyfikowano równie¿ procedury dorêczeñ nie-

których kategorii orzeczeñ i pism procesowych. Chodzi
o mo¿liwoœæ dorêczania postanowieñ tylko stronie, której to dotyczy. Przyjêcie tego rozwi¹zania umo¿liwi
przerwanie niekoñcz¹cego siê ci¹gu za¿aleñ sk³adanych
przez strony procesu. Ograniczy równie¿ podstawy zawieszania postêpowania oraz wielokrotnego odraczania
og³oszenia wyroku. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie obowi¹zkowej mediacji stron w sprawach
o rozwód i separacjê, gdy ma³¿onkowie maj¹ wspólne
ma³oletnie dzieci.

ZMIENI SIÊ ORGANIZACJA S¥DÓW POWSZECHNYCH
Przyjête przez rz¹d propozycje zapocz¹tkuj¹ reformê
s¹downictwa. Projekt ustawy przewiduje np. istotne
zmiany dotycz¹ce procedury uzyskiwania zezwolenia na
poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej. Pozosta³e zmiany dotycz¹ m.in.: nowej struktury wydzia³ów
ksi¹g wieczystych, wydzia³ów pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych oraz s¹dów grodzkich. Nie bêd¹ ju¿ one musia³y powstawaæ w ka¿dym s¹dzie rejonowym.

Rz¹d przekaza³ tak¿e Sejmowi projekt ustawy, który
zak³ada, ¿e postêpowanie w sprawach odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej wobec osób wykonuj¹cych niektóre
zawody prawnicze, m.in. adwokata, radcy prawnego, sêdziego, prokuratora, bêdzie prowadzone w obu instancjach przez s¹dy powszechne oraz S¹d Najwy¿szy.
Odejœcie od korporacyjnego modelu orzecznictwa dyscyplinarnego ma s³u¿yæ interesowi publicznemu oraz zapewnieniu przestrzegania zasad etyki zawodowej przez
reprezentantów tych zawodów.
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TRWA INFORMATYZACJA S¥DÓW I PROKURATUR
Skomputeryzowano 125 wydzia³ów gospodarczych
oraz 1857 sal rozpraw w s¹dach powszechnych. Tworzony jest równie¿ centralny portal internetowy resortu sprawiedliwoœci. Bêdzie on docelowo wirtualn¹ kancelari¹
umo¿liwiaj¹c¹ komunikacjê elektroniczn¹ obywateli

z s¹dami. Obecnie ju¿ w formie elektronicznej mo¿na komunikowaæ siê z wydzia³ami Krajowego Rejestru S¹dowego oraz pozyskiwaæ w postaci elektronicznej informacje
z tego rejestru.

NIEZAMO¯NI OBYWATELE OTRZYMAJ¥ POMOC PRAWN¥
Rz¹d chce zapewniæ szerszy dostêp do bezp³atnej pomocy prawnej przyznawanej przez pañstwo osobom niezamo¿nym. Pomoc prawna dla osób najubo¿szych ma
byæ udzielana ju¿ na etapie przeds¹dowym. Prawnicy
bêd¹ bezp³atnie doradzaæ w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, dotycz¹cych prawa rodzinnego oraz ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych.
Wska¿¹ podmiot lub organizacjê w³aœciw¹ do za³atwienia danej sprawy, pomog¹ przygotowaæ niektóre pisma
i wnioski s¹dowe. Projekt zak³ada utworzenie ogólnodostêpnej sieci punktów pomocy prawnej. Bêd¹ je mogli
prowadziæ m.in. adwokaci, radcy prawni, osoby z wy¿szym wykszta³ceniem prawniczym, uczelnie oraz orga-

30

nizacje pozarz¹dowe. Podmioty te bêd¹ wy³aniane
w jawnych konkursach. Punkty pomocy prawnej maj¹
funkcjonowaæ w ka¿dym powiecie. Projekt ustawy jest
w Sejmie.
Zwiêkszenie konkurencji na rynku us³ug adwokackich
i radcowskich, a tym samym obni¿enie ich kosztów,
zak³ada te¿ przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci projekt ustawy o licencjach prawniczych, wprowadzaj¹cy now¹ grupê osób uprawnionych do wykonywania
czynnoœci prawniczych. Klient bêdzie mia³ wybór, czy skorzystaæ z us³ug prawnika, który funkcjonuje na rynku
w oparciu o przynale¿noœæ do samorz¹du zawodowego,
czy dzia³aj¹cego w oparciu o licencjê prawnicz¹.

POPRAWIA SIÊ BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
JEST BEZPIECZNIEJ
W ci¹gu pierwszych piêciu miesiêcy 2007 r. wykrywalnoœæ przestêpstw wynios³a 67,9 proc. W porównaniu
z takim samym okresem roku ubieg³ego wzros³a o 4 proc.
Ogólna liczba przestêpstw spad³a o 0,7 proc. i wynios³a
488 tys. To prawie o 3,5 tys. mniej ni¿ w analogicznym
okresie ubieg³ego roku. Przestêpstw kryminalnych by³o
o 4,8 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej. WskaŸnik ich wykry-

cia wzrós³ o 3,6 proc. i wyniós³ 54,6 proc. W ca³ym
2006 r. ogólna liczba przestêpstw w stosunku do 2005 r.
spad³a o ponad 90 tys., czyli o prawie 7 proc. Wykrywalnoœæ wzros³a o 3,8 proc. do 62,4 proc. W ubieg³ym roku
spad³o zagro¿enie przestêpczoœci¹ kryminaln¹: liczba
przestêpstw zmala³a o 10,7 proc., a wykrywalnoœæ
wzros³a o 3,3 proc., do poziomu 47,5 proc.

NOWOCZEŒNIEJSZE S£U¯BY MUNDUROWE
Policja, Stra¿ Graniczna, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
oraz Biuro Ochrony Rz¹du zostan¹ zmodernizowane do
2009 r. Na ten cel rz¹d przeznaczy³ 6,3 mld z³. Policja
otrzyma najwiêcej, bo a¿ 4,4 mld z³. Stra¿y Granicznej
przypadnie 900 mln z³, PSP – ponad 874 mln, a BOR
– 71 mln z³. To najwiêkszy w historii tych formacji „zastrzyk finansowy”. Pieni¹dze bêd¹ wydane na zakupy samochodów, uzbrojenia, sprzêtu specjalistycznego oraz

budowê nowych i remonty ju¿ istniej¹cych siedzib
i obiektów. Funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych
w ci¹gu 3 lat czeka podwy¿ka wynagrodzeñ – np. dla policjantów œrednio o ponad 700 z³ brutto do 2009 r. W samym tylko 2007 r. przeciêtne miesiêczne uposa¿enie
policjantów wzros³o o 219 z³ brutto, w Stra¿y Granicznej
– o 210 z³ brutto, w stra¿y po¿arnej – o 234 z³ brutto,
a w BOR – o 219 z³ brutto.
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ROZSZERZONO ZADANIA STRA¯Y GRANICZNEJ
Pogranicznicy rozpoczêli ochronê szlaków komunikacyjnych, dróg, dworców autobusowych i kolejowych
o szczególnym znaczeniu miêdzynarodowym. S¹ obecni
jako warta ochronna na pok³adach samolotów w trakcie
lotów wysokiego ryzyka. Stra¿nicy walcz¹ te¿ z korupcj¹, otrzymali m.in. prawo do zakupu kontrolowanego.
Zobowi¹zano ich do sk³adania corocznych oœwiadczeñ
maj¹tkowych. Funkcjonariusze, którzy pope³ni¹ prze-

stêpstwo korupcji w zwi¹zku z czynnoœciami s³u¿bowymi, bêd¹ traciæ specjalne uprawnienia emerytalne.
Obowi¹zuj¹ca od czerwca znowelizowana ustawa
o Stra¿y Granicznej umo¿liwia przyznanie pomocy finansowej cz³onkom rodziny funkcjonariusza, którzy
z powodu jego œmierci znaleŸli siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.

POLSKA GOTOWA DO ZNIESIENIA GRANIC Z KRAJAMI UE
Od stycznia 2008 r. zostan¹ zniesione kontrole na naszych granicach l¹dowych z krajami UE, a od marca na
lotniskach. Pogranicznicy i policja bêd¹ mieli dostêp do
systemu informacyjnego Schengen (SIS), który umo¿liwia
szybk¹ identyfikacjê osób i przedmiotów poszukiwanych

w krajach cz³onkowskich. Rz¹d przyj¹³ w lipcu br. projekt ustawy o udziale Polski w SIS oraz w Systemie Informacji Wizowej. Zakoñczono tym samym przygotowania
organizacyjne wejœcia Polski do tzw. strefy Schengen.

JEST PLAN I S¥ PIENI¥DZE NA INFORMATYZACJÊ PAÑSTWA
„Plan Informatyzacji Pañstwa na lata 2007-2010” to
w historii informatyzacji polskiej administracji publicznej pierwszy dokument opisuj¹cy konkretne zadania,
koszt i harmonogram ich realizacji. Strategia wesz³a
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w ¿ycie w kwietniu 2007 r. i ma pomóc nadrobiæ opóŸnienia w dostêpnoœci us³ug publicznych przez internet.
Najwiêksze z zaplanowanych przedsiêwziêæ to m.in.
rejestry medyczne, rozliczenia podatków dla firm

i obs³uga podatkowa obywateli (e-Deklaracje i e-Podatki), nowy system ewidencji ludnoœci (PESEL2), informatyzacja ksi¹g wieczystych, Elektroniczna Platforma Us³ug
Administracji Publicznej (e-PUAP), elektroniczne (biometryczne) dowody to¿samoœci (PL.ID). Na realizacjê
Planu przeznaczono 3,6 mld z³. W 2007 r. rozpoczê³a siê
realizacja 16 projektów, czyli przesz³o po³owy z zaplanowanych. Dokonano ju¿ m.in. przegl¹du aktów prawnych, wykonano czêœæ prac nad systemami e-PUAP

i PESEL2, rozstrzygniêto pierwsze dwa przetargi na wykonanie i konsultacje tych systemów. Polska dysponuje
baz¹ biometryczn¹, która jest podstaw¹ do wprowadzenia dowodów osobistych nowego typu.
Z kolei od sierpnia 2006 r. nasz kraj wydaje paszporty
biometryczne. Do czerwca br. otrzyma³o je ponad
900 tys. obywateli. Realizacjê Planu koordynuje
powo³any w marcu br. Komitet Sta³y ds. Informatyzacji
i £¹cznoœci.

ULEPSZONO ZARZ¥DZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Uchwalona przez Sejm w kwietniu 2007 r. z inicjatywy rz¹du ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym okreœla zadania
administracji
rz¹dowej
i
samorz¹dowej
w sytuacjach krytycznych, usprawnia wspó³dzia³anie
wszystkich s³u¿b i instytucji podleg³ych MSWiA oraz precyzuje zasady wspó³pracy m.in. z wojskiem. Monitorowa-

niem zagro¿eñ i organizacj¹ reakcji s³u¿b ratowniczych
zajmuj¹ siê centra zarz¹dzania kryzysowego. Powstaj¹ one
na wszystkich poziomach administracyjnych. Usprawniany
jest projekt budowy systemu telefonu alarmowego „112”.
Nowe prawo wejdzie w ¿ycie w sierpniu br.

NOWOCZESNE S£U¯BY RATOWNICTWA MORSKIEGO
Rz¹d w grudniu 2006 r. ustanowi³ specjalny program
rozwoju s³u¿b ratownictwa morskiego. W latach
2007-2009 z bud¿etu pañstwa zostanie przeznaczonych

na ten cel ponad 81,5 mln z³. W ramach programu m.in.
zostan¹ zakupione nowoczesne jednostki ratownicze
oraz powstan¹ stacje brzegowe ratownictwa morskiego
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w Dar³owie i Ustce, a tak¿e baza zwalczania zanieczyszczeñ w Œwinoujœciu. Realizacja tych inwestycji bêdzie

milowym krokiem w rozwoju polskiego ratownictwa
morskiego.

RZ¥D ZDECYDOWANIE WALCZY Z KORUPCJ¥
Wzmocnieniu zaufania do pañstwa i jego urzêdników
s³u¿y propozycja zaostrzenia przepisów dotycz¹ca lustracji maj¹tkowej osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.
W Sejmie trwaj¹ ju¿ prace nad rz¹dowym projektem
ustawy o ograniczeniach zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji publicznych.
Zak³ada on, ¿e w oœwiadczeniach maj¹tkowych osoby publiczne bêd¹ musia³y, oprócz ujawnienia posiadanego maj¹tku, podaæ równie¿ jego Ÿród³o. Powinny
tak¿e poinformowaæ m.in., jakie œrodki przekaza³y innym osobom na 5 lat przed objêciem funkcji lub stanowiska. Nowe przepisy dotycz¹ tak¿e ich ma³¿onków i maj¹
uniemo¿liwiæ ukrywanie posiadanych œrodków, np.
przez przepisywanie ich na osobisty maj¹tek ma³¿onka.
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Zasada powszechnej jawnoœci oœwiadczeñ maj¹tkowych
bêdzie obejmowaæ w sposób jednolity wszystkie kategorie osób objêtych procedurami antykorupcyjnymi.
Nieprawid³owoœci sprawdzi dzia³aj¹ce od po³owy 2006 r.
Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kontrola oœwiadczeñ
maj¹tkowych polityków, urzêdników oraz samorz¹dowców
to jedno z najwa¿niejszych zadañ tej instytucji. CBA koncentruje siê te¿ na skutecznym wykrywaniu korupcji w procesach
prywatyzacyjnych, wymiarze sprawiedliwoœci, s³u¿bie zdrowia. W wyniku dotychczasowych dzia³añ operacyjno-œledczych zatrzymano i postawiono zarzuty oko³o 70 osobom,
przedstawiono 215 zarzutów pope³nienia przestêpstw. Na
poczet przysz³ych kar zabezpieczono 12 mln z³ w pieni¹dzach, ruchomoœciach, nieruchomoœciach.

POWSTA£Y NOWE WOJSKOWE S£U¯BY SPECJALNE
W paŸdzierniku 2006 r. rozwi¹zano Wojskowe
S³u¿by Informacyjne. O ich likwidacji zadecydowa³y
nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu, bezprawne
dzia³ania w sferze gospodarki, polityki i mediów oraz
nielegalny handel. Raport dotycz¹cy tych dzia³añ zosta³
upubliczniony w lutym 2007 r. Na rozwi¹zanie WSI
wp³yn¹³ równie¿ fakt, ¿e po 1989 r. osoby tam pracuj¹ce

nie przesz³y ¿adnej weryfikacji. W miejsce zlikwidowanych WSI powo³ano S³u¿bê Wywiadu Wojskowego
(SWW) i S³u¿bê Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).
W obecnie dzia³aj¹cych s³u¿bach pracuj¹ wy³¹cznie funkcjonariusze, którzy pozytywnie przeszli weryfikacjê. Pracê tam
mog¹ równie¿ podj¹æ osoby cywilne. Wzmocniony zosta³
nadzór Prezesa Rady Ministrów nad tymi jednostkami.
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PRZYSPIESZA BUDOWA I REMONTY DRÓG
REKORDOWE NAK£ADY NA DROGI
164 mld z³ wyniesie w ci¹gu najbli¿szych 8 lat ³¹czny
koszt inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. Ministerstwo Transportu przedstawi³o dok³adne wyliczenia
kosztów inwestycji zwi¹zanych z budow¹ dróg ekspresowych, autostrad oraz modernizacj¹ istniej¹cych dróg krajowych. Zawiera je przygotowywany przez rz¹d Program
Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-2015. Zak³ada on
budowê 770 km autostrad w systemie tradycyjnym,
375 km autostrad w systemie koncesyjnym, ponad

2,8 tys. km dróg ekspresowych, 487 km obwodnic. Poza
tym program przewiduje modernizacjê oko³o 2 tys. km
dróg krajowych. Wydatki na budowê i przebudowê szacuje siê na poziomie ok. 131,5 mld z³, a na remonty
i utrzymanie – na 32,5 mld z³. Program uwzglêdnia szacowane na 22,5 mld z³ inwestycje zwi¹zane z przygotowaniem do Euro 2012. Budowa dróg bêdzie finansowana
m.in. z bud¿etu pañstwa, w tym œrodków europejskich
oraz z Krajowego Funduszu Drogowego.

CORAZ WIÊCEJ KILOMETRÓW AUTOSTRAD
W 2006 r. przeznaczono rekordow¹ iloœæ œrodków na
zadania drogowe. Wydano 7,2 mld z³, z czego 2,6 mld z³
stanowi³y œrodki z bud¿etu pañstwa, a 4,6 mld z³ – z Krajowego Funduszu Drogowego.
W lipcu 2006 r. premier Jaros³aw Kaczyñski otworzy³
103-kilometrowy odcinek autostrady A2 Konin – Stryków.
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Gruntownie przebudowany zosta³ tak¿e odcinek autostrady A4 Wroc³aw – Krzywa o d³ugoœci 92 km.
W marcu br. wbito pierwsz¹ symboliczn¹ ³opatê pod
budowê autostrady A1 na odcinku Soœnica – Be³k. Autostrada na ca³ej d³ugoœci (od Gdañska do Gorzyczek) ma
byæ gotowa do 2010 r.

W kwietniu br. ruszy³a budowa autostrady A4 na
20-kilometrowym odcinku Kraków – Szarów oraz na
50-kilometrowym odcinku Krzy¿owa – Zgorzelec. Zgodnie z planami, do 2012 r. trasa A4 bêdzie gotowa na ca³ej
planowanej d³ugoœci – od granicy zachodniej (Zgorzelec)
do wschodniej (Korczowa).

Trwa tak¿e budowa dwóch odcinków autostrady A1
Gdañsk – Nowe Marzy o ³¹cznej d³ugoœci 107 km oraz
autostrady A6 Klucz – Kijewo (8 km).
Obecnie Polska ma 674 km autostrad. Natomiast buduje siê kolejnych 186 km. (Patrz mapka nr 2)

PRZYBYWA LEPSZYCH DRÓG EKSPRESOWYCH I OBWODNIC
Dziêki wybudowanym obwodnicom mieszkañcy
Miêdzyrzecza, Oleœnicy, Dobrodzienia, O¿arowa,
GrodŸca maj¹ u³atwiony ruch po mieœcie. Trwaj¹ te¿ prace przy budowie kolejnych obwodnic miast, w tym: Augustowa, Wasilkowa i Skoczowa.
Oddano do u¿ytku ponad 55 km dróg ekspresowych,
a 76 km jest w budowie: w tym drogi: S7 Bia³obrzegi – Je-

dliñsk (16 km), S8 Radzymin – Wyszków (17,3 km), S22
Elbl¹g – Grzechotki (50,6 km).
Ponad 2 mld z³ przeznaczono na pokrycie now¹ nawierzchni¹ ponad 2 tys. dróg. W 2007 r. wyremontowanych zostanie kolejnych 1,7 tys. km. (Patrz mapka nr 2)

DROGOWE SPÓ£KI ZADBAJ¥ O JAKOŒÆ DRÓG
W styczniu br. parlament przyj¹³ przygotowan¹ przez
rz¹d ustawê o drogowych spó³kach specjalnego przeznaczenia (SSP). Ich powo³anie przyspieszy budowê auto-

strad i dróg krajowych. Bêd¹ tak¿e nadzorowa³y jakoœæ
nawierzchni dróg w³¹czonych do europejskich korytarzy
transportowych.

37

Dzia³ania SSP polepsz¹ te¿ absorpcjê œrodków unijnych, poniewa¿ bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ szybszego przygotowywania i realizacji inwestycji drogowych. Pierwsze

spó³ki bêd¹ nadzorowaæ budowê dróg ekspresowych S-3
i S-19 oraz Warszawskiego Wêz³a Drogowego.

BEZPIECZNIEJ NA DROGACH
Od kwietnia br. jeŸdzimy z w³¹czonymi œwiat³ami mijania przez ca³y rok. Tê zasadê wprowadzi³a nowelizacja
ustawy Prawo o ruchu drogowym z marca 2007 r.
Ka¿dego roku na polskich drogach ginie ponad 5 tys.
osób – to ogromny problem spo³eczny. Statystyki za
2006 r. mówi¹, ¿e prawie 58 proc. wypadków drogowych zdarzy³o siê w okresie od marca do wrzeœnia, czyli
w czasie dobrej widocznoœci, kiedy nie by³o obowi¹zku
jazdy z w³¹czonymi œwiat³ami w ci¹gu dnia.
Lepiej widoczne pojazdy na drodze to 20 proc. mniej
zabitych na polskich drogach.

W ubieg³ym roku dosz³o do 47 tys. wypadków drogowych, w których zginê³o ponad 5 tys. osób, a ponad 59 tys.
zosta³o rannych. W porównaniu z analogicznym okresem
2005 r. jest to mniej wypadków o ponad 3 proc., mniej zabitych o 3,7 proc. i mniej rannych o 3,4 proc.
W lutym br. rz¹d przyj¹³ projekt ustawy o osobach
kieruj¹cych pojazdami. Okreœla on zasady szkolenia kierowców oraz eliminuje oszustwa i korupcjê wystêpuj¹c¹
podczas zdobywania prawa jazdy. Obecnie nad ustaw¹
pracuje parlament.

BÊDZIE WIÊCEJ LOTNISK
W maju br. rz¹d przyj¹³ „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urz¹dzeñ naziemnych” okreœlaj¹cy zasady budowy i lokalizacji lotnisk. Bêdzie siê on odbywaæ
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poprzez rozbudowê i modernizacjê istniej¹cych lotnisk
cywilnych oraz wykorzystanie i adaptacjê by³ych lotnisk
wojskowych oraz sportowo-us³ugowych. Program

zak³ada, ¿e w pierwszej kolejnoœci sieæ lotnisk regionalnych powinna zostaæ uzupe³niona o porty zlokalizowane
w województwach: zachodniopomorskim, warmiñsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i œwiêtokrzyskim.
Niezale¿nie od rozwoju portów regionalnych i lokalnych kontynuowane bêd¹ prace nad budow¹ centralnego
lotniska dla Polski. Koszty przedsiêwziêcia oszacowane s¹

na kilka miliardów euro. W latach 2007-2013 rozwijanych bêdzie g³ównie 8 lotnisk: Warszawa-Okêcie, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Gdañsk-Rêbiechowo,
Wroc³aw-Starachowice, Poznañ-£awica, Szczecin-Goleniów, Rzeszów-Jasionka.
Po raz pierwszy sektor lotniczy uzyska wsparcie
z Funduszu Spójnoœci w wysokoœci 346 mln euro.

ODD£U¯ENIE PKP SZANS¥ NA PODNIESIENIE JAKOŒCI US£UG
W kwietniu 2007 r. rz¹d przyj¹³ „Strategiê dla transportu kolejowego do 2013 roku”. Strategia zak³ada
odd³u¿enie do 2009 r. spó³ki PKP Przewozy Regionalne.
Jej zad³u¿enie pod koniec 2006 r. wynios³o ponad
2,1 mld z³ i znacznie przewy¿sza³o wartoœæ maj¹tku
spó³ki. Przewiduje siê, ¿e spó³ka ta otrzyma w latach
2008-2009 po¿yczkê z bud¿etu pañstwa w wysokoœci
1,8 mld z³. Z chwil¹ rozpoczêcia odd³u¿enia spó³ka zo-

stanie przekazana nieodp³atnie w równych czêœciach
16. samorz¹dom wojewódzkim. Planuje siê równie¿
odd³u¿enie PKP SA, której zobowi¹zania siêgaj¹
5,6 mld z³. Wed³ug za³o¿eñ d³ugi przedsiêbiorstw maj¹
byæ sp³acone z po¿yczki udzielonej przez Skarb Pañstwa. Pe³ne odd³u¿enie spó³ki bêdzie mo¿liwe dopiero
w 2022 r.
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WIÊKSZE SZANSE NA W£ASNE „M”
BÊDZIE NI¯SZY VAT W BUDOWNICTWIE
Rz¹d przygotowa³ projekt nowelizacji ustawy o VAT,
który ma rozwi¹zaæ problem zwrotu podatku w budownictwie. Szczególne znaczenie ma powi¹zana z projektem definicja budownictwa spo³ecznego, pozwalaj¹ca
utrzymaæ 7-proc. stawkê VAT na sprzeda¿ i budowê
mieszkañ po 31 grudnia 2007 r. Rz¹d zaakceptowa³ wariant, który zak³ada, ¿e 7-proc. stawka VAT bêdzie nadal
obowi¹zywaæ przy sprzeda¿y i budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni u¿ytkowej

do 220 m2 i nowych lokali mieszkaniowych, których
wielkoœæ nie przekracza 120 m2. Ni¿szy VAT bêdzie mo¿na równie¿ odliczyæ w przypadku remontu czêœci budynków objêtych wspólnym u¿ytkowaniem oraz
wymiany okien i drzwi wejœciowych w lokalach. Opodatkowane 7-proc. stawk¹ mog¹ byæ remonty w budynkach dwu- i wielomieszkaniowych, je¿eli udzia³ materia³ów w kosztorysie nie bêdzie przekracza³ 50 proc. Komisja Europejska akceptuje rz¹dow¹ propozycjê.

WSPARCIE DLA RODZIN W POZYSKANIU W£ASNEGO MIESZKANIA
Rz¹d d¹¿y do zapewnienia rodzinom dostêpu do tanich kredytów mieszkaniowych oraz podejmuje inicjatywy, które doprowadz¹ do obni¿enia cen mieszkañ.
W najbli¿szym czasie spodziewane jest zwiêkszenie
liczby preferencyjnych kredytów mieszkaniowych
udzielanych rodzinom na podstawie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszka-
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nia. Od rozpoczêcia akcji pod koniec stycznia do
pocz¹tku czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego
udzieli³ ponad 1,3 tys. kredytów na sumê 132,4 mln z³.
Ju¿ wkrótce spodziewane jest zwiêkszenie zainteresowania kredytami preferencyjnymi. Dziêki wspó³pracy
rz¹du z parlamentem do przepisów wprowadzono zmiany pozwalaj¹ce na podniesienie o 30 proc. limitu ceny

takiego mieszkania. Dodatkowo na wzrost liczby udzielanych kredytów wp³ynê³o podpisanie w czerwcu br.
umowy z bankiem Pekao SA. Wejœcie do programu drugiego du¿ego banku, dysponuj¹cego rozleg³¹ sieci¹ placó-

wek i wysokim udzia³em w rynku kredytów hipotecznych,
przyczyni siê do poszerzenia oferty kredytowej w ramach
programu i do zwiêkszenia jej konkurencyjnoœci.

RZ¥D WSPÓ£FINANSUJE BUDOWNICTWO DLA NAJUBO¯SZYCH
Samorz¹dy i organizacje pozarz¹dowe, które chc¹
tworzyæ mieszkania socjalne, noclegownie i domy dla
bezdomnych dziêki obowi¹zuj¹cej od stycznia br. ustawie mog¹ otrzymaæ z bud¿etu dofinansowanie kosztów
budowy b¹dŸ adaptacji budynków na lokale socjalne.
Tylko w bie¿¹cym roku rz¹d zamierza przeznaczyæ na

ten cel 185 mln z³. W latach 2007-2014 na dofinansowanie budowy mieszkañ dla najubo¿szych rz¹d zaplanowa³
ponad 2,5 mld z³. Pozwoli to na wybudowanie
ok. 100 tys. lokali socjalnych i mieszkañ chronionych.
Przewidziano tak¿e powstanie oko³o 20 tys. miejsc
w noclegowniach i domach dla bezdomnych.

PRAWO PO STRONIE NABYWCÓW MIESZKAÑ
Ministerstwo Budownictwa przygotowa³o projekt
ustawy o oddawaniu w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci gruntowych Skarbu Pañstwa na cele budownictwa
mieszkaniowego. Podmioty gospodaruj¹ce gruntami
Skarbu Pañstwa przeznaczonymi pod tego rodzaju budownictwo bêd¹ mia³y obowi¹zek przekazywania ich
w u¿ytkowanie wieczyste podmiotom realizuj¹cym te
cele, np. deweloperom i spó³dzielniom mieszkaniowym.

Doprowadzi to do zwiêkszenia poda¿y gruntów na rynku
nieruchomoœci i w konsekwencji obni¿y ceny mieszkañ.
Wiêksza ni¿ dotychczas liczba osób zajmuj¹cych
by³e mieszkania zak³adowe bêdzie mog³a nabyæ prawo
do zajmowanego lokalu. Przepisy, które to umo¿liwi¹,
znalaz³y siê w przygotowanym przez resort budownictwa projekcie ustawy o nabywaniu praw by³ych mieszkañ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych spó³ek
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handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych
osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

Inne zmiany w prawie maj¹ chroniæ klientów przed niekorzystnym dla nich kszta³towaniem umów z deweloperami i zabezpieczaæ ich na wypadek upad³oœci dewelopera.

WZROS£A OCHRONA PRAW LOKATORÓW
Lokatorzy s¹ lepiej chronieni przed nieuzasadnionymi podwy¿kami czynszów i op³atami za u¿ywanie lokali.
Obowi¹zuj¹ca od stycznia br. znowelizowana ustawa
precyzyjnie okreœla mo¿liwe uzasadnienia podwy¿ki.
U³atwi³a równie¿ s¹dom rozstrzyganie sporów do-

tycz¹cych uzasadnienia podwy¿ek lub innych op³at za
u¿ywanie lokalu. Wprowadzono równie¿ nowe zasady
egzekwowania odszkodowañ od gmin w przypadku, gdy
nie s¹ one w stanie udostêpniæ lokalu socjalnego przyznanego przez s¹d.

KRÓTSZE PROCEDURY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Rz¹d chce znosiæ bariery hamuj¹ce inwestycje budowlane w gminach. Przyjêty w maju br. projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zak³ada przede wszystkim skrócenie procedury sporz¹dzania planu miejscowego o ok. 3 miesi¹ce. Obecnie trwa to œrednio 12 miesiêcy. W miastach
mo¿liwe bêdzie objêcie planowaniem przestrzennym terenów kolejowych. Zniesiony ma byæ równie¿ wymóg
uzyskiwania zgody na zmianê przeznaczenia gruntów
rolnych na cele budowlane. Podstaw¹ do opracowywania kolejnych rozwi¹zañ jest zaakceptowany przez rz¹d
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w maju br. Raport o stanie zagospodarowania
przestrzennego kraju, który wskazuje kierunki rozwi¹zania problemów wystêpuj¹cych w tym obszarze. To
pierwsza tego typu analiza.
Uporz¹dkowaniu dzia³añ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem przestrzeni¹ ma s³u¿yæ tak¿e Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Dokument ma okreœliæ
rozwój przestrzenny kraju w perspektywie najbli¿szych
25 lat i bêdzie zawiera³ wytyczne oraz zalecenia planistyczne, które powinny byæ uwzglêdniane w planowaniu
przestrzennym województw i gmin.

POLEPSZA SIÊ SYTUACJA POLSKICH RODZIN
RZ¥D WSPIERA POLSK¥ RODZINÊ
Podniesienie wskaŸnika urodzeñ oraz poprawa jakoœci ¿ycia i kondycji rodzin to g³ówne cele programu polityki prorodzinnej. W programie s¹ propozycje dzia³añ
wspieraj¹cych rodzicielstwo i poprawiaj¹cych sytuacjê
kobiet na rynku pracy, tak by ³atwo by³o im godziæ macierzyñstwo z karier¹ zawodow¹.
Proponuje siê m.in. wprowadzenie podatkowych ulg
rodzinnych, a tak¿e podniesienie podstawy naliczania
sk³adek emerytalnych i rentowych dla osób na urlopach
wychowawczych. Kolejny pomys³ to zabezpieczenie
niepracuj¹cego ma³¿onka. Przewidziano tak¿e wprowa-

dzenie elastycznego czasu pracy dla kobiet posiadaj¹cych ma³e dzieci, jak np. praca na pó³ etatu,
mo¿liwoœæ pracy w domu (telepraca). Pomocy rodzinie
ma s³u¿yæ wyd³u¿enie czasu pracy przedszkoli. Nowe
przepisy bêd¹ zachêcaæ pracodawców do tworzenia
¿³obków i przedszkoli dla dzieci swoich pracowników.
Projekt tzw. ustawy rodzinnej w lipcu trafi pod obrady
Komitetu Rady Ministrów.
Do koñca wakacji powstanie projekt ustawy
porz¹dkuj¹cy i u³atwiaj¹cy budowanie nowocznesnych
form opiekuñczo-edukacyjnych dla dzieci do 6 lat.

RZ¥D PROMUJE RODZINY ZASTÊPCZE
Dobiegaj¹ koñca prace nad ustaw¹ o rodzinnej opiece zastêpczej. Przewiduje ona m.in., ¿e rodzice zastêpczy, którzy stworz¹ zawodow¹ rodzinê zastêpcz¹, bêd¹
traktowani jak pracownicy. Czas opieki nad dzieæmi
bêd¹ mieli wliczony do sta¿u pracy oraz emerytury.

Przys³ugiwaæ im bêdzie równie¿ prawo do urlopu. Te
rozwi¹zania maj¹ zmniejszyæ liczbê dzieci w domach
dziecka, zapewniaj¹c im dorastanie w rodzinie zastêpczej traktowanej jako namiastka prawdziwej rodziny.
W ramach programu „Dzieciñstwo pod Ochron¹” trwaj¹
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prace nad wdro¿eniem informatycznego Systemu Monitorowania Losów Dziecka. Ide¹ tego przedsiêwziêcia jest
wykrywanie sytuacji zagra¿aj¹cych dziecku w przypadku rodzin niewydolnych wychowawczo.

W maju br. rozpoczê³a siê ogólnopolska kampania przeciwdzia³ania przemocy wobec dzieci „Ma³e jest kruche”.

D£U¯SZE URLOPY MACIERZYÑSKIE
Od grudnia 2006 r. obowi¹zuj¹ przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy. O dwa tygodnie wyd³u¿ono
urlop macierzyñski. Po urodzeniu pierwszego dziecka
urlop wynosi 18 tygodni, a po narodzinach ka¿dego nastêpnego – 20 tygodni. W przypadku mnogiego porodu

kobieta skorzysta z 28-tygodniowego urlopu. Osoby, które
adoptuj¹ lub przyjm¹ do rodziny zastêpczej dziecko
w wieku do 7 lat, równie¿ maj¹ prawo do 18-tygodniowego urlopu.

RZ¥D TWORZY WARUNKI DO TELEPRACY
Wprowadzenie zasad wykonywania telepracy, sposobów zatrudniania telepracowników, a tak¿e uregulowanie ich praw oraz obowi¹zków pracodawcy zak³ada
rz¹dowa propozycja nowelizacji Kodeksu pracy. Do Sejmu trafi³a w kwietniu br. Telepraca to elastyczny sposób
organizacji pracy, wykonywanej poza zak³adem pracy
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z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Adresowana jest g³ównie do osób pracuj¹cych na w³asny rachunek. Rz¹d chce zwiêkszenia zainteresowania t¹ form¹
wœród pracowników i pracodawców. Telepraca umo¿liwi
godzenie ¿ycia zawodowego z prywatnym, a pracodawcy
pozwoli zmniejszyæ koszty zatrudnienia.

WZROS£Y ŒWIADCZENIA RODZINNE
Od wrzeœnia 2006 r. przeciêtnie z 46,50 do 60,30 z³
podwy¿szono zasi³ek rodzinny. Dodatek z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wzrós³ z 50
do 80 z³. Wy¿sze s¹ te¿ dodatki na dojazdy dzieci do
szko³y, z tytu³u zamieszkania w internacie oraz rozpo-

czêcia roku szkolnego. Ze œwiadczeñ rodzinnych korzysta oko³o 5 mln dzieci, a z dodatków z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego ponad 3 mln, w tym szeœciolatki.
Zwiêkszono równie¿ kwoty niektórych œwiadczeñ
pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.

NAJUBO¯SI EMERYCI I RENCIŒCI OTRZYMALI DODATEK DO ŒWIADCZEÑ
Emeryci i renciœci, których dochód nie przekracza³
1200 z³ brutto, otrzymali w kwietniu 2007 r. jednorazowy dodatek pieniê¿ny w wysokoœci od 140 do 420 z³.

Odebra³o go ponad 6,5 mln osób. Rz¹d przeznaczy³ na
ten cel 1,7 mld z³.

BÊDZIE COROCZNA WALORYZACJA RENT I EMERYTUR
WskaŸnik waloryzacji wyniesie nie mniej ni¿ œrednioroczny wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
w poprzednim roku kalendarzowym, zwiêkszony o co
najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciêtnego wynagrodzenia. Emerytury i renty bêd¹ corocznie waloryzo-

wane 1 marca. Dalsze zwiêkszanie wskaŸnika waloryzacji
mo¿e byæ przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej
Komisji ds. Spo³eczno-Gospodarczych. Rz¹dowy projekt
zmian do ustawy emerytalnej jest ju¿ w Sejmie.
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RZ¥D CHCE DOKOÑCZYÆ REFORMÊ SYSTEMU EMERYTALNEGO
W lutym br. premier przej¹³ nadzór nad ZUS. W marcu powo³a³ miêdzyresortowy zespó³ ds. nadzoru ubezpieczeñ spo³ecznych, który przede wszystkim ma dokoñczyæ
reformê emerytaln¹. Wspólnie z resortem pracy zespó³
przygotowuje projekty ustaw o wyp³acie œwiadczeñ
z II filara (OFE), o emeryturach pomostowych oraz rentach. Wyp³ata œrodków z otwartych funduszy emerytalnych zacznie siê ju¿ w 2009 r. Emerytury pomostowe, od
stycznia 2008 r., obejm¹ osoby urodzone w latach
1949-1968. Szacuje siê, ¿e koszt wprowadzenia ustawy
w latach 2008-2033 wyniesie oko³o 23,9 mld z³.

W maju br. rz¹d skierowa³ do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
(IKE). Zaproponowa³ m.in., by oszczêdzaj¹cy decydowali, czy wyp³ata zgromadzonych œrodków ma byæ jednorazowa, czy ratalna. Projekt daje mo¿liwoœæ zwrotu czêœci
oszczêdnoœci gromadzonych na IKE. Zmiana przepisów
ma zachêciæ Polaków do oszczêdzania na tego rodzaju
kontach. Œrodki zgromadzone w IKE s¹ bowiem zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
z tytu³u dochodów kapita³owych.

ZWIÊKSZY£A SIÊ P£ACA MINIMALNA
Z 899,10 z³ do 936 z³ wzros³o minimalne wynagrodzenie za pracê w 2007 r. Obecnie rz¹d proponuje, aby
minimalne wynagrodzenie na 2008 r. zosta³o podwy¿szone do 1 tys. z³. Propozycja ta bêdzie konsultowana
z Komisj¹ Trójstronn¹ ds. Spo³eczno-Gospodarczych.
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Od maja tego roku miêdzyresortowy zespó³ pracuje nad
koncepcj¹ stopniowego podnoszenia wynagrodzenia
minimalnego, tak by docelowo osi¹gnê³o ono standard
europejski. W oparciu o wyniki jego prac zostanie przygotowany projekt ustawowych rozwi¹zañ.

PRZYWILEJE KOMBATANCKIE TAK¯E DLA REPRESJONOWANYCH W PRL
Jednym z najwa¿niejszych elementów reformy prawa
kombatanckiego jest objêcie tym prawem osób
walcz¹cych o niepodleg³oœæ i suwerennoœæ Polski oraz
represjonowanych z powodów politycznych w latach
1944-1989. Projekt zak³ada równie¿ odebranie przywilejów osobom zwalczaj¹cym polskie ruchy niepodleg³oœciowe.
O przywileje kombatanckie bêd¹ mog³y ubiegaæ siê
osoby bez wzglêdu na miejsce zamieszkania, równie¿ te

¿yj¹ce poza granicami Polski. Jednym z za³o¿eñ reformy
jest przywrócenie niektórych przywilejów i u³atwienie
korzystania z nich. Na przyk³ad znajduj¹cy siê w trudnej
sytuacji materialnej otrzymaj¹ specjalne okresowe
œwiadczenia socjalne. Zni¿ki na publiczny transport kolejowy i autobusowy dla kombatantów, ofiar represji
wzrosn¹ z 37 do 49 proc. Osoby te bêd¹ mog³y równie¿
korzystaæ poza kolejnoœci¹ ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej i us³ug farmaceutycznych.

RZ¥D PROWADZI DIALOG SPO£ECZNY
Premier Jaros³aw Kaczyñski i przedstawiciele partnerów spo³ecznych podpisali w kwietniu 2007 r. deklaracjê
w sprawie rozpoczêcia negocjacji nad umow¹ spo³eczn¹
„Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”. Okreœli ona
warunki rozwoju spo³eczno-gospodarczego, zabezpieczenia spo³ecznego, polityki rodzinnej, ochrony zdrowia, partnerstwa spo³ecznego i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Od maja br. w ramach zespo³ów problemowych
Komisji Trójstronnej trwaj¹ negocjacje dotycz¹ce po-

szczególnych zagadnieñ. Koordynacj¹ prac ze strony
rz¹du zajmuje siê zespó³ ds. umowy spo³ecznej,
powo³any w lipcu 2006 r. Przewiduje siê, ¿e zawarcie
umowy nast¹pi pod koniec tego roku. O wzmocnieniu
dialogu spo³ecznego jest mowa w rz¹dowym programie
„Solidarne Pañstwo”. Umowa ma przyczyniæ siê do wzrostu zamo¿noœci spo³eczeñstwa oraz zmniejszenia sfery
ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego dziêki szybkiemu
i d³ugotrwa³emu wzrostowi gospodarczemu.
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POSTÊPUJE REFORMA OPIEKI ZDROWOTNEJ
WIÊCEJ PIENIÊDZY NA S£U¯BÊ ZDROWIA
Medykom przyznano najwy¿sze od kilkunastu lat
podwy¿ki. Realizowana jest ustawa z lipca 2006 r.
o przekazaniu œrodków finansowych publicznym
zak³adom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeñ. Na
podwy¿ki rz¹d przeznaczy³ prawie 1 mld z³, a w 2007 r.
zaplanowano blisko 4,5 mld z³. W 2008 r. do systemu
ochrony zdrowia wp³ynie o oko³o 6 mld z³ wiêcej ni¿
w tym roku. Tak znacz¹cy wzrost nak³adów na opiekê
zdrowotn¹ bêdzie móg³ byæ wykorzystany na poprawê
dostêpnoœci do œwiadczeñ opieki zdrowotnej i dalszy
wzrost p³ac pracowników. Rz¹d w latach 2007-2009
zak³ada zwiêkszenie nak³adów na ochronê zdrowia z po-

ziomu 3,9 do 5 proc. PKB. Planuje siê m.in. sekurutyzacjê
d³ugów szpitali. Przyjêto równie¿ program wieloletni
„Wzmocnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli”.
Placówki ochrony zdrowia o strategicznym znaczeniu dla
bezpieczeñstwa pacjentów otrzymaj¹ 750 mln z³. Dodatkowe 1,2 mld z³ dla systemu ochrony zdrowia przynios³a
obowi¹zuj¹ca od stycznia br. ustawa o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Zak³ada ona finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z bud¿etu pañstwa. Sejm w
maju br. uchwali³ tzw. ustawê o OC. Przewiduje ona, ¿e
leczenie ofiar wypadków drogowych bêdzie finansowane
z OC sprawców.

JEST KONCEPCJA „KOSZYKA” ŒWIADCZEÑ GWARANTOWANYCH
W czerwcu br. minister zdrowia przedstawi³ koncepcjê „koszyka” gwarantowanych œwiadczeñ zdrowotnych. Wykaz œwiadczeñ medycznych, które bêd¹

48

finansowane przez pañstwo ze sk³adki, jest najwa¿niejszym elementem reformy ochrony zdrowia. „Koszyk”
otwiera mo¿liwoœæ wprowadzenia dobrowolnych ubez-

pieczeñ zdrowotnych i kompleksowego rozwi¹zania
problemów p³acowych w s³u¿bie zdrowia. Trwaj¹ konsultacje tej propozycji z partnerami spo³ecznymi.
Rz¹d przyj¹³ projekt ustawy o sieci szpitali. Zgodnie
z nim bêd¹ mog³y do niej nale¿eæ placówki, których
dzia³alnoœæ jest niezbêdna do zagwarantowania bezpieczeñstwa zdrowotnego Polaków, i które spe³ni¹ okreœlone kryteria. Analizowana bêdzie p³ynnoœæ finansowa,
wysokoœæ zad³u¿enia, liczba przeprowadzanych zabie-

gów oraz liczba pacjentów, któr¹ dany szpital mo¿e
przyj¹æ. Oceniana bêdzie równie¿ jakoœæ œwiadczonych
us³ug.
Inne prace rz¹du zwi¹zane z reformowaniem s³u¿by
zdrowia dotycz¹ m.in. wprowadzenia nowych form ubezpieczeñ zdrowotnych, ustanowienia systemu informacji
w ochronie zdrowia, okreœlenia kompetencji w³adz publicznych, a tak¿e zakresu odpowiedzialnoœci i praw pacjentów oraz poszczególnych grup zawodowych.

UPORZ¥DKOWANA POLITYKA LEKOWA
W marcu br. Sejm uchwali³ przygotowan¹ przez rz¹d
nowelizacjê ustawy Prawo farmaceutyczne, która m.in.
porz¹dkuje sferê obrotu lekami. Nowela dotyczy zarówno kontroli nad wytwórcami leków, jak i u³atwieñ dla pacjentów w nabywaniu produktów leczniczych. Okreœla
np. zasady sprzeda¿y leków przez internet. W sieci leki
bêd¹ dostêpne bez recepty, ale sprzeda¿ on-line mog¹
prowadziæ wy³¹cznie apteki. Ponadto w ramach znowe-

lizowanej ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych zawarto
rozwi¹zania antykorupcyjne i przepisy dotycz¹ce likwidacji patologii w obrocie lekami. Chodzi o zapobieganie
nadu¿yciom zwi¹zanym z refundacj¹ leków. Zgodnie
z nowymi przepisami minister zdrowia bêdzie móg³
przeciwdzia³aæ praktykom sztucznego kreowania popytu
na leki refundowane.
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USPRAWNIONO SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Od stycznia br. obowi¹zuje nowa ustawa o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Umo¿liwia budowê
nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego w Polsce, opartego na doœwiadczeniach pañstw zachodnich.
Ustawa umo¿liwia m.in. finansowanie ratownictwa
przedszpitalnego z bud¿etu pañstwa, upowszechnienie
wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w ramach systemu
oœwiaty i wprowadzenie instytucji ratownika jako osoby
udzielaj¹cej pierwszej pomocy w jednostkach Pañstwo-
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wej i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz w spo³ecznych organizacjach ratowniczych. Ratownictwo przedszpitalne
finansowane jest z bud¿etu pañstwa. Przeznaczono na ten
cel 1,2 mld z³. Dofinansowywane s¹ budowa i wyposa¿enie szpitalnych oddzia³ów ratunkowych, a tak¿e specjalistycznych oœrodków urazowych na terenie kraju. Trwa
przetarg na zakup 23 œmig³owców i symulatora lotu na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

ZASOBNIEJSZA POLSKA WIEŒ
WIÊCEJ PIENIÊDZY DLA ROLNIKÓW
W bud¿ecie pañstwa na 2007 r. nak³ady na rolnictwo
wzros³y o ponad 10 mld z³ w stosunku do roku 2006.
W styczniu br. ruszy³y dodatkowe wyp³aty dla plantatorów buraków cukrowych. Uprawnieni rolnicy otrzymali
blisko 416 mln z³. Uruchomiono rezerwê restrukturyzacyjn¹ dla rynku mleka w wysokoœci ponad 416 tys. ton
i wyd³u¿ono termin wnoszenia op³aty wyrównawczej
przez spó³dzielnie mleczarskie za okres 2005/2006. Na
wniosek Polski do Komisji Europejskiej uda³o siê te¿
zmniejszyæ kary dla producentów mleka, którzy przekroczyli limity produkcji.
Rolnicy, którzy zobowi¹¿¹ siê do utrzymywania
w gospodarstwie przynajmniej przez 3 lata okreœlonego

pog³owia byd³a, dostan¹ rekompensaty. W bud¿ecie pañstwa na 2007 r. zarezerwowano na ten cel 20 mln z³.
Sukcesem zakoñczy³y siê negocjacje dotycz¹ce sposobu wyliczania wielkoœci zapasów miêkkich owoców dla
nowych krajów cz³onkowskich UE. Dziêki temu jedenastokrotnie zmniejszy siê op³ata na³o¿ona na Polskê, z oko³o
136 mln euro do 12,5 mln euro. Posiadacze zwierz¹t uzyskali zwiêkszone dop³aty do powierzchni ³¹k i pastwisk.
Z myœl¹ o zabezpieczeniu spo³ecznym rolników
w 2007 r. z bud¿etu pañstwa przeznaczono do dyspozycji KRUS ponad 15 mld z³.
Zgodnie z zapowiedziami wprowadzono tzw. dop³aty
do paliwa rolniczego w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego.

JEST KONCEPCJA ROZWOJU WSI
Polska jako jeden z pierwszych krajów przekaza³a do
Komisji Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013. Rz¹d przyj¹³ plan strategiczny
na pocz¹tku sierpnia 2006 r. Bud¿et programu to ponad
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17 mld euro, z czego ponad 13 mld to œrodki UE, a niemal 4 mld z bud¿etu pañstwa. Obecnie trwaj¹ uzgodnienia z KE. Program zak³ada poprawê konkurencyjnoœci
rolnictwa przez restrukturyzacjê i modernizacjê gospodarstw rolnych. Planuje te¿ poprawê jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich, wspieranie ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci
gospodarczej na wsi oraz poprawê œrodowiska naturalne-

go. Promowane bêd¹ m.in. grupy producenckie, osoby
prowadz¹ce na wsi dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ oraz
m³odzi rolnicy. Wsparciu grup producenckich s³u¿yæ te¿
maj¹ zaakceptowane przez rz¹d zmiany ustawy o grupach producenckich, które u³atwi¹ im prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej, m.in. przez w³¹czenie spó³dzielni
rolniczych do grup producentów.

RZ¥D POMAGA POSZKODOWANYM ROLNIKOM
Zrealizowano program pomocy dla rolników dotkniêtych klêsk¹ suszy w 2006 r. W formie jednorazowych
zasi³ków przekazano blisko 500 mln z³. Pomoc finansow¹ dostan¹ sadownicy, którzy ponieœli straty w wyniku
wiosennych mrozów. Hodowcy drobiu otrzymali 15,8 mln
z³ rekompensaty za straty zwi¹zane z rozprzestrzeniaj¹c¹
siê w 2005 r. ptasi¹ gryp¹.

W 2006 r. rozpoczêto równie¿ wdra¿anie systemu dotowanych ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich. Znowelizowana ustawa wprowadza system
ubezpieczeñ obowi¹zkowych, zachêcaj¹c rolników do
ubezpieczenia siê m.in. od skutków klêsk ¿ywio³owych, a
zak³ady ubezpieczeñ do tworzenia odpowiednich ofert.

ZADBANO O INTERESY KRAJOWYCH PRODUCENTÓW
Po wielu miesi¹cach zabiegów polskich w³adz w lutym br. Ukraina znios³a zakaz importu polskiego miêsa
i produktów miêsnych na swoje terytorium. Na tamtejszy
rynek dopuszczono produkcjê z 23 skontrolowanych
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wczeœniej zak³adów miêsnych. Nadal prowadzone s¹ intensywne rozmowy w sprawie otwarcia rynku rosyjskiego
dla polskiego miêsa. Polsce uda³o siê zaanga¿owaæ Uniê
Europejsk¹ w dzia³ania na rzecz zniesienia embarga.

Na nasz wniosek uda³o siê równie¿ wprowadziæ c³a
antydumpingowe na import mro¿onych truskawek
z Chin. Dziêki temu ograniczony zostanie nap³yw chiñskich truskawek po zani¿onych cenach, a polska truskawka powróci na unijne rynki.

Otworzy³y siê perspektywy dostêpu do chiñskiego
rynku. W marcu br. w Warszawie podpisano dokumenty
okreœlaj¹ce warunki importu polskich produktów rolnych
i wzrostu ich eksportu do Chin. Na tamtejszy rynek
w pierwszej kolejnoœci trafi¹ produkty mleczarskie i drobiarskie.

POLSKA CHRONIONA PRZED ¯YWNOŒCI¥ MODYFIKOWAN¥ GENETYCZNIE
Rada Ministrów przyjê³a projekt ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO). Chce nim
zabezpieczyæ œrodowisko naturalne kraju przed zagro¿eniem uprawami genetycznie modyfikowanymi i genetycznie modyfikowan¹ ¿ywoœci¹. Zdaniem rz¹du
naturalna bioró¿norodnoœæ jest szans¹ produkcji ¿ywnoœci o wysokiej jakoœci, konkurencyjnej na rynkach Unii
Europejskiej. W projekcie ustawy uregulowano m.in. zagadnienia zwi¹zane z zamierzonym uwolnieniem GMO

do œrodowiska w celach doœwiadczalnych. S¹ to szczególnie rygorystyczne rozwi¹zania, s³u¿¹ce zachowaniu bezpieczeñstwa œrodowiska. Uzyskanie decyzji na
przeprowadzenie tego typu eksperymentu bêdzie uzale¿nione od spe³nienia wielu wymagañ, m.in. oceny uwarunkowañ œrodowiskowych, czy uzyskanie zgody od
wszystkich w³aœcicieli dzia³ek s¹siaduj¹cych z terenem, na
którym bêdzie przeprowadzone doœwiadczenie z GMO.

CHRONIMY CORAZ WIÊCEJ CENNYCH PRZYRODNICZO OBSZARÓW
Unijnym programem Natura 2000 objêto ju¿
13,5 proc. terytorium Polski. Minister œrodowiska zg³osi³
do Komisji Europejskiej kolejnych ponad sto specjalnych
obszarów ochrony siedlisk i specjalnych obszarów

ochrony ptaków. Rz¹d przywi¹zuje ogromn¹ wagê do
wyznaczenia terenów sieci Natura 2000, poniewa¿ rozwój kraju ma nastêpowaæ bez niszczenia bogactwa zasobów przyrodniczych.

53

POLSKA ZNACZ¥CYM PARTNEREM W EUROPIE I ŒWIECIE
NASZ KRAJ AWANSOWA£ W UNIJNYCH STRUKTURACH
Premier Jaros³aw Kaczyñski z pierwsz¹ zagraniczn¹
wizyt¹ uda³ siê do Brukseli. Polska chce byæ licz¹cym siê
partnerem w Unii Europejskiej. Sukcesem zakoñczy³ siê
szczyt Rady Unii Europejskiej w czerwcu br. Dziêki zabiegom polskich w³adz przed³u¿ono obowi¹zywanie korzystnego dla naszego kraju nicejskiego systemu
g³osowania. W procesie uzgadniania podstaw traktatowych UE d¹¿yliœmy do znalezienia rozwi¹zania uwzglêdniaj¹cego interesy wszystkich partnerów, zw³aszcza
œrednich (takich jak nasz kraj) i mniejszych. Tego rodzaju
rozwi¹zanie zapewni Polsce status w UE odpowiadaj¹cy
jej potencja³owi i mo¿liwoœciom. Podczas licznych spotkañ z europejskimi politykami, m.in. z przewod-

nicz¹cym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso,
kanclerz Niemiec Angel¹ Merkel, premierami Hiszpanii
Jose Luisem Zapatero i Portugalii Jose Sokratesem, Jaros³aw Kaczyñski przekonywa³, ¿e Polska podjê³a
s³uszn¹ decyzjê, wchodz¹c do Unii Europejskiej, a rz¹d
zrobi wszystko, aby wykorzystaæ szanse, jakie stwarza
cz³onkostwo we Wspólnocie. O przysz³oœci Unii Europejskiej i pozycji w niej Polski premier rozmawia³ równie¿ z nowym prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym,
premierami Wielkiej Brytanii Tonym Blairem, Litwy Gediminasem Kirkilasem, S³owacji Robertem Fico, Czech Mirkiem Topolankiem, Danii Andersem Rasmussenem i Finlandii Matti Vanhanenem.

TRWAJ¥ NEGOCJACJE WS. TARCZY ANTYRAKIETOWEJ
W maju br. rz¹d rozpocz¹³ ze Stanami Zjednoczonymi rozmowy w sprawie rozmieszczenia na terytorium RP
elementów amerykañskiego systemu obrony przeciwra-
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kietowej. Polska uznaje USA za gwaranta ³adu globalnego.
Chcemy, by instalacja tarczy zwiêkszy³a bezpieczeñstwo
naszego kraju, bezpieczeñstwo miêdzynarodowe oraz za-

cieœni³a nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Zg³oszona
przez Amerykanów propozycja przewiduje, ¿e na terenie
Polski rozlokowana bêdzie baza z silosami, w których
umieszczone zostan¹ wyrzutnie pocisków przechwytuj¹cych rakiety balistyczne. W Czechach, które ju¿ za-

deklarowa³y wspó³pracê z USA, umiejscowiony ma byæ
radar. Polska nie podjê³a jeszcze decyzji o ewentualnej
zgodzie na umieszczenie w naszym kraju elementów tarczy antyrakietowej. MSZ aktywnie uczestniczy w trwaj¹cych
na ten temat negocjacjach.

KONTYNUUJEMY POLSKO-AMERYKAÑSKI DIALOG STRATEGICZNY
Polska uzyska³a zapewnienie o kontynuacji amerykañskiej pomocy wojskowej dla Si³ Zbrojnych RP na dotychczasowym poziomie. W ramach programów pomocy
bezzwrotnej mamy otrzymaæ 32 mln USD. Stany Zjednoczone przekaza³y polskim si³om lotniczym pierwszych
19 samolotów F-16. Kolejnych 29 maszyn ma byæ dostarczonych do Polski do koñca 2008 r.
We wrzeœniu 2006 r. premier Jaros³aw Kaczyñski spotka³
siê w Waszyngtonie z prezydentem George’em W. Bushem,

rozmawia³ te¿ z sekretarz stanu Condoleezz¹ Rice i wiceprezydentem Dickiem Cheneyem. W Polsce wizytê robocz¹
z³o¿y³ prezydent George W. Bush, sekretarz obrony Robert
Gates oraz asystent sekretarza stanu Daniel Fried.
Kontynuowane s¹ dzia³ania na rzecz przyjêcia Polski
do amerykañskiego programu ruchu bezwizowego
(VWP). W listopadzie 2006 r. w Tallinie prezydent Bush
zapowiedzia³ korzystn¹ dla Polski inicjatywê zmiany
przepisów obecnego systemu VWP.

POLSKA CHCE „OTWARTYCH DRZWI” W UNII EUROPEJSKIEJ
Dalsze rozszerzenie UE uznajemy za strategiczny cel.
Na spotkaniu z dyplomatami premier Jaros³aw Kaczyñski
zapewni³, ¿e bêdziemy dbali o to, by Unia Europejska siê
nie zamyka³a. Wraz z rozpoczêciem negocjacji akcesyjnych przez Turcjê i Chorwacjê w 2005 r. Polska nieustan-

nie wspomaga aspiracje cz³onkowskie tych pañstw. Jest
te¿ zwolennikiem rozszerzenia Unii na Wschód, m.in.
o takie kraje, jak Ukraina, Mo³dowa. Nasz kraj wspiera te¿
europejskie aspiracje Gruzji i Azerbejd¿anu.
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AKTYWNIE KSZTA£TUJEMY WYMIAR WSCHODNI UE
Polska opowiada siê za stworzeniem „wymiaru
wschodniego” Europejskiej Polityki S¹siedztwa. Nasz
kraj bierze intensywny udzia³ w pracach nad przygotowaniem nowych umów Unii Europejskiej z Rosj¹ oraz
z Ukrain¹. Polska uwa¿a, ¿e porozumienie z Rosj¹ powinno obejmowaæ wszystkie sfery, w tym gwarantowaæ
bezpieczeñstwo dostaw surowców energetycznych,
przejrzystoœæ rynku oraz poszanowanie konkurencji.
D¹¿yliœmy do zajêcia przez UE spójnego i solidarnego stanowiska wobec problemu handlowego Polski
w stosunkach z Rosj¹. Domagaliœmy siê zniesienia
trwaj¹cego od listopada 2005 r. rosyjskiego embarga na

polskie produkty pochodzenia zwierzêcego i roœlinnego.
Polska zawetowa³a przyjêcie mandatu dla Komisji Europejskiej ws. negocjacji nowej umowy UE-Rosja i stopniowo zyskiwa³a zrozumienie i poparcie partnerów w UE
dla tego posuniêcia. Na szczycie UE-Rosja w maju br.
w Samarze Unia Europejska zajê³a solidarne z Polsk¹ stanowisko, uznaj¹c, ¿e nie jest mo¿liwe rozpoczêcie negocjacji z Rosj¹ dotycz¹cych nowej umowy, dopóki
embargo nie zostanie zniesione. Solidarnoœæ UE w tej
kwestii uznano za sukces Polski i wyraz spójnej polityki
unijnej wobec Rosji.

RZ¥D DBA O POLAKÓW PRACUJ¥CYCH ZA GRANIC¥
Bli¿ej pracy, bli¿ej Polski – pod takim has³em rz¹d
przygotowa³ kompleksowy program zwiêkszenia opieki
nad Polakami, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy
do pañstw Unii Europejskiej. Program obejmuje wzmocnienie polskich urzêdów konsularnych, utworzenie nowych placówek oraz monitorowanie przestrzegania
praw pracowniczych migrantów zarobkowych. Dokonano zmian w organizacji pracy urzêdów konsularnych,
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zwiêkszono zatrudnienie w obci¹¿onych konsulatach. Do
koñca br. zaczn¹ dzia³aæ nowe urzêdy konsularne w Katanii, Manchesterze oraz Reykjaviku. Na realizacjê programu
w tegorocznym bud¿ecie przeznaczono ponad 25 mln z³.
Polacy pracuj¹cy w Anglii zap³ac¹ ni¿sze podatki.
W lipcu ub.r. w Londynie podpisano konwencjê pomiêdzy Polsk¹ a Wielk¹ Brytani¹ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

U£ATWIENIA DLA POLAKÓW G£OSUJ¥CYCH ZA GRANIC¥
Sejm w czerwcu br. rozpocz¹³ prace nad rz¹dow¹ inicjatyw¹ zmian w ordynacjach wyborczych. Nowe przepisy maj¹ umo¿liwiæ Polakom przebywaj¹cym za
granic¹ g³osowanie korespondencyjne w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Tak¹ mo¿liwoœæ maj¹ od

dawna obywatele wszystkich „starych” krajów Unii Europejskiej. Planowane stworzenie dodatkowego okrêgu
wyborczego pozwoli Polakom za granic¹ wybieraæ
pos³ów i senatora, którzy zadbaj¹ o ich interesy w parlamencie RP.

RZ¥D TROSZCZY SIÊ O POLONIÊ
Realn¹ pomoc Polakom na Wschodzie umo¿liwia
przyjêty przez Radê Ministrów projekt ustawy o Karcie
Polaka. Dziêki niej ci, którzy przyznaj¹ siê do polskiego
pochodzenia, otrzymaj¹ szereg przywilejów, np. u³atwi
im kszta³cenie siê w Polsce. O Kartê bêd¹ mog³y ubiegaæ
siê osoby, które wyka¿¹ swój zwi¹zek z polskoœci¹,
w obecnoœci polskiego konsula z³o¿¹ pisemn¹ deklaracjê
o przynale¿noœci do narodu polskiego oraz wyka¿¹, ¿e
mia³y polskich przodków i aktywnie dzia³aj¹ w organizacjach polonijnych. Posiadanie Karty nie bêdzie oznaczaæ
nabycia polskiego obywatelstwa ani dawaæ prawa do
osiedlenia siê w Polsce.
Ruszy³y prace nad rz¹dowym programem wspó³pracy
z Poloni¹ i Polakami za granic¹. Powstanie on w oparciu

o raport przygotowany przez Miêdzyresortowy Zespó³
ds. Polonii i Polaków za Granic¹, przyjêty w lipcu br.
przez sejmow¹ komisjê ³¹cznoœci z Polakami za granic¹.
Rz¹dowy program okreœli system opieki pañstawa nad
polsk¹ diaspor¹ za granic¹ i zabezpieczy œrodki finansowe na wspieranie m.in. nauki jêzyka polskiego i historii.
Gabinet Jaros³awa Kaczyñskiego skutecznie zabiega
o ochronê praw mniejszoœci polskiej na Litwie. W maju
br. rz¹d Republiki Litewskiej zaakceptowa³ projekt ustawy o imionach i nazwiskach, która reguluje pisowniê
imion i nazwisk w jêzykach mniejszoœci narodowych
w sposób satysfakcjonuj¹cy stronê polsk¹. Litewski rz¹d
wyrazi³ te¿ zgodê na powo³anie w Wilnie filii Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
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Aktywnie dzia³amy te¿ na rzecz ochrony praw mniejszoœci polskiej na Bia³orusi. Rz¹d wspiera demokratycznie wybrany zarz¹d Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi,
pomaga represjonowanym dzia³aczom polskim. Uwra-

¿liwia te¿ miêdzynarodow¹ opiniê publiczn¹ na stan
przestrzegania praw cz³owieka i praw mniejszoœci narodowych na Bia³orusi.

AKTYWNIEJ DZIA£AMY W REGIONIE
Zdynamizowano wspó³dzia³anie w ramach Grupy
Wyszehradzkiej. Polska jest zwolennikiem zacieœniania
kontaktów na tym forum, szczególnie w dziedzinie spraw
wewnêtrznych, polityki wizowej i wymiaru wschodniego
polityki zewnêtrznej UE. Szefowie rz¹dów Grupy m.in.
zaapelowali do Unii Europejskiej o dotrzymanie planowanego na paŸdziernik 2007 r. terminu rozszerzenia
strefy Schengen i zniesienie obowi¹zku wizowego dla

obywateli pañstw GW udaj¹cych siê do USA. Wspólnie
zabiegaj¹ te¿ o liberalizacjê rynku pracy dla nowych
cz³onków UE.
Zintensyfikowano równie¿ wspó³pracê gospodarcz¹
i polityczn¹ z pañstwami regionu Ba³tyku, przede wszystkim z Litw¹. Premier Jaros³aw Kaczyñski wielokrotnie
spotyka³ siê i rozmawia³ z szefem litewskiego rz¹du Gediminasem Kirkilasem.

ROZWIJAMY WSPÓ£PRACÊ Z KRAJAMI REGIONU AZJI I PACYFIKU
Pog³êbieniu stosunków z pañstwami tego regionu
sprzyja³ Szczyt ASEM VI w Helsinkach we wrzeœniu
2006 r. Premier Jaros³aw Kaczyñski spotka³ siê z szefami
rz¹dów: Chin, Wietnamu, Malezji i Singapuru oraz prezydentem Republiki Korei. W maju br., podczas wizyty
w Polsce przewodnicz¹cego Ogólnochiñskiego Zgroma-
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dzenia Przedstawicieli Ludowych Wu Bangguo, szef
rz¹du zadeklarowa³, ¿e Chiny s¹ priorytetowym partnerem Polski na kontynencie azjatyckim. Podkreœli³, ¿e oba
kraje chc¹ zacieœniania wzajemnej wspó³pracy, a rozmowy na najwy¿szym szczeblu powinny odbywaæ siê regularnie i jak najczêœciej.

SILNA I SPRAWNA ARMIA
LEPIEJ WYPOSA¯ONE POLSKIE SI£Y ZBROJNE
Do koñca 2008 r. polska armia bêdzie mia³a 48 myœliwców wielozadaniowych F-16. Obecnie 3. i 6. eskadra
lotnictwa taktycznego ma 19 takich maszyn. Trwaj¹ prace nad utworzeniem w Wojskowych Zak³adach Lotniczych w Bydgoszczy centrum serwisowania samolotów
F-16.
Dotychczas zawarto 11 umów offsetowych o ³¹cznej
wartoœci niemal 8,3 mld USD. Tylko w ostatnim pó³roczu
podpisano 4 umowy offsetowe z firmami HARRIS,
NAMMO, SAAB oraz AVIO o wartoœci ponad 290 mln

USD. W ramach offsetu w Polsce bêd¹ produkowane
m.in. nowoczesne systemy ³¹cznoœci radiowej oraz amunicja i rakiety przeciwokrêtowe.
Zwiêkszeniu mo¿liwoœci manewrowych wojsk l¹dowych s³u¿y doposa¿anie armii w ko³owe transportery
opancerzone „Rosomak”. Obecnie na wyposa¿eniu Si³
Zbrojnych znajduje siê 151 takich maszyn. Docelowo do
2012 r. w naszym wojsku ma byæ 313 „Rosomaków”
w wersji bojowej, zaœ do 2014 r. 377 w wersji bazowej
przeznaczonej do specjalnego dozbrojenia.

TRWA REFORMA STRUKTUR WOJSKA
Przyst¹piono do prac nad przygotowaniem profesjonalizacji Si³ Zbrojnych. Zostanie zwiêkszona liczba jednostek bojowych oraz jednostek wsparcia i zabezpieczenia
o charakterze uniwersalnym. Liczebnoœæ Si³ Zbrojnych ma
byæ utrzymana na poziomie ok. 150 tys. z podzia³em na
¿o³nierzy zawodowych, ¿o³nierzy kontraktowej ochotni-

czej s³u¿by wojskowej i narodowych si³ rezerwowych.
Powo³any zosta³ Zespó³ ds. Profesjonalizacji Si³ Zbrojnych
RP. Utworzono równie¿ Inspektorat Wsparcia Si³ Zbrojnych (IWSZ), który bêdzie m.in. kierowa³ obron¹ terytorialn¹, wydzielonymi si³ami wojsk in¿ynieryjnych oraz
obron¹ przed broni¹ masowego ra¿enia.
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Powstanie nowy rodzaj si³ zbrojnych – wojska specjalne. Wesz³a w ¿ycie rz¹dowa nowelizacja ustawy
o powszechnym obowi¹zku obrony. Zgodnie z ni¹ maj¹
to byæ jednostki gotowe do natychmiastowego uczestniczenia w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w ka¿-

dym zak¹tku œwiata. Powo³ano Dowództwo Wojsk Specjalnych w Bydgoszczy, które koordynuje szkolenia jednostek specjalnych. Tworzyæ je bêdzie oko³o 2 tys.
¿o³nierzy. Na potrzeby nowych si³ zostanie stworzona
eskadra œmig³owców do zadañ specjalnych.

PRZESTRZEÑ POWIETRZNA DOBRZE CHRONIONA
Polska przyst¹pi³a do NAPMO – Powietrznych Si³
Wczesnego Ostrzegania i Naprowadzania NATO. Zwiêksza to mo¿liwoœci kontroli przestrzeni powietrznej RP
poprzez wczeœniejsze wykrycie potencjalnego zagro¿enia. Dziêki przyst¹pieniu do NAPMO osi¹gnêliœmy pe³n¹
integracjê narodowego systemu obrony powietrznej ze

Zintegrowanym Systemem Obrony Powietrznej NATO.
Polska jako pe³noprawny cz³onek organizacji sta³a siê
wspó³w³aœcicielem floty samolotów E-3A systemu
AWACS, co gwarantuje nam wspó³decydowanie o jej wykorzystaniu.

ARMIA WOLNA OD KORUPCJI
Minister obrony wprowadzi³ jasne procedury zakupu
uzbrojenia i sprzêtu wojskowego. Wdro¿ono wytyczne
okreœlaj¹ce organizacjê przetargów. Dotycz¹ one m.in.
bezpoœrednich kontaktów wojska z wykonawcami.
Wprowadzony zosta³ nadzór Biura ds. Procedur Antyko-
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rupcyjnych nad postêpowaniem dotycz¹cym zakupów
dla armii, w tym nad dopancerzeniem i doposa¿eniem
KTO „Rosomak” na potrzeby misji afgañskiej, oraz nad
przetargiem na samoloty dla VIP-ów.

NASI ¯O£NIERZE WZMACNIAJ¥ BEZPIECZEÑSTWO NA ŒWIECIE
Nasz kraj aktywnie uczestniczy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. W operacjach w ró¿nych czêœciach œwiata bierze udzia³ oko³o 3,5 tys. polskich
¿o³nierzy. Ponad tysi¹c uczestniczy w misji stabilizacyjnej w Afganistanie, a ponad 900 kontynuuje udzia³
w operacji w Iraku. Uczestniczymy te¿ w misji w Libanie
i na Wzgórzach Golan, misji wojskowej w Boœni i Herce-

gowinie, w Kongo, Etiopii i Erytrei, a tak¿e w operacjach
cywilnych – w Mo³dowie i Iraku. Polska aktywnie bra³a
te¿ udzia³ w programie szkolenia oficerów irackiej armii
prowadzonym przez NATO. W naszym kraju odby³y siê
szkolenia irackich kadr wymiaru sprawiedliwoœci, koordynowane przez UE.
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WIÊCEJ BEZPIECZEÑSTWA W SZKOLE
RUSZY£ PROGRAM PRZECIWDZIA£ANIA PRZEMOCY W SZKOLE
Poprawie stanu bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach oœwiatowych ma s³u¿yæ rz¹dowy program „Zero tolerancji”, którego realizacjê zaplanowano na lata
2007-2013. Program zak³ada m.in. przeciwdzia³anie takim negatywnym zjawiskom, jak: przemoc fizyczna
i psychiczna wœród uczniów, agresja, przeœladowania,
za¿ywanie narkotyków czy spo¿ywanie alkoholu. Pod-

stawowym zadaniem programu jest poprawa bezpieczeñstwa w szko³ach, m.in. przez przywrócenie w³aœciwych
proporcji miêdzy prawami a obowi¹zkami uczniów.
Wyeliminowaniu ze szkó³ i placówek aktów przemocy i podniesieniu poziomu bezpieczeñstwa uczniów
s³u¿y³y te¿ specjalistyczne kontrole w szko³ach. Do
koñca kwietnia 2007 r. objêto nimi 23 tys. jednostek.

ROŒNIE PRESTI¯ ZAWODU NAUCZYCIELA
W polskich szko³ach dochodzi³o do zniewa¿ania nauczycieli, dlatego rz¹d zaproponowa³, aby pedagogom
nadaæ status funkcjonariuszy publicznych i w ten sposób
zagwarantowaæ im ochronê prawn¹. Obowi¹zuj¹ca nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty wprowadzi³a zaostrzenia kar za stosowanie przemocy fizycznej wobec
nauczycieli oraz naruszenie ich nietykalnoœci osobistej
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b¹dŸ zniewa¿enie. Nauczyciele s¹ objêci ochron¹ na zasadach okreœlonych w Kodeksie karnym, co oznacza, ¿e
czyny pope³nione na ich szkodê bêd¹ œcigane z urzêdu,
a nie jak dotychczas, z oskar¿enia prywatnego. Obowi¹zuj¹ca od maja br. nowelizacja ustawy o systemie
oœwiaty wzmocni³a te¿ opiekuñczo-wychowawcz¹ funkcjê szko³y poprzez aktywniejsz¹ wspó³pracê z rodzicami.

W szko³ach publicznych wprowadzono obowi¹zek
dzia³ania rad rodziców. W porozumieniu z rad¹ pedago-

giczn¹ bêd¹ one mog³y uchwalaæ program wychowawczy
szko³y oraz perspektywiczny plan rozwoju placówki.

BÊD¥ MUNDURKI W SZKO£ACH
Decyzj¹ rz¹du od wrzeœnia 2007 r. w szko³ach maj¹
obowi¹zywaæ jednolite stroje. Mundurki przede wszystkim zniweluj¹ ró¿nice w szkolnym ubiorze uczniów.
Wa¿nym motywem by³a równie¿ chêæ wyeliminowania
ze szkó³ osób niepo¿¹danych, np. dilerów narkotyków.
Wprowadzenie w szkole jednolitego stroju ma tak¿e znaczenie wychowawcze i powinno budziæ wœród uczniów

poczucie wspólnoty oraz stanowiæ element kszta³towania przez szko³ê w³asnej tradycji.
Wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS
w paŸdzierniku 2006 r. wskazywa³y, ¿e wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa akceptuje pomys³ wprowadzenia do szkó³
obowi¹zku noszenia jednolitego stroju.

£ATWIEJSZY DOSTÊP DO EDUKACJI DLA DZIECI Z BIEDNIEJSZYCH RODZIN
Koszty kszta³cenia dzieci dla wielu rodzin staj¹ siê coraz wiêkszym problemem. Rz¹d uzna³, ¿e pomoc pañstwa powinna stanowiæ wa¿n¹ formê wyrównywania
szans edukacyjnych. Na realizacjê programu, który ma
pomóc w prze³amywaniu barier edukacyjnych, rz¹d zarezerwowa³ ³¹cznie 120 mln z³. Przygotowane s¹ ju¿ dokumenty, które zainicjuj¹ program. Chodzi o dofinsowanie

zakupu podrêczników i jednolitego stroju dla uczniów
pochodz¹cych z rodzin o niskich dochodach.
Wyrównaniu szans ma s³u¿yæ tak¿e przyjêty przez
rz¹d w kwietniu br. program „Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych”.
Zak³ada on m.in. rozszerzenie oferty zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych skierowanych do uczniów po-
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chodz¹cych z rodzin o niskich dochodach oraz dla
dzieci z problemami wychowawczymi i problemami

w nauce. Na realizacjê programu przeznaczono ³¹cznie
75 mln z³ z bud¿etu.

DODATKOWE PIENI¥DZE DLA OŒWIATY
W tym roku znacznie wzros³y wydatki pañstwa na zadania oœwiatowe, wychowawcze i edukacyjne. W ustawie bud¿etowej przeznaczono na ten cel 31,2 mld z³,
czyli kwotê wy¿sz¹ o 3,3 mld z³, to jest wiêcej o 12 proc.
ni¿ w 2005 r. Na subwencjê oœwiatow¹ dla jednostek samorz¹du terytorialnego przewidziano 28,2 mld z³. Jest to
o 2,1 mld z³ wiêcej ni¿ w 2005 r., czyli o ponad 8 proc.
Nauczyciele s¹ jedn¹ z niewielu grup pracowniczych
sektora finansów publicznych, których dotyczy realny
wzrost wynagrodzeñ na poziomie co najmniej 3,1 proc.
powy¿ej zak³adanego w ustawie œredniorocznego wskaŸ-

nika wzrostu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej.
W bud¿ecie na 2007 r. podwy¿szono te¿ kwotê bazow¹ dla nauczycieli do wysokoœci 1885,59 z³. Po raz
pierwszy od kilku lat znacz¹co zwiêkszono kwotê czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej – do wysokoœci 28,2 mld z³.
W porównaniu z rokiem ubieg³ym wzros³a ona o 1,4 mld z³.
Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela nowe
wynagrodzenia obowi¹zuj¹ od 1 maja 2007 r., z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku.

RZ¥D DBA O WYSOK¥ JAKOŒÆ KSZTA£CENIA
Ustalono nowe zasady finansowania szkó³ wy¿szych.
Maj¹ one zapewniæ odpowiedni poziom kszta³cenia.
Nowy sposób podzia³u dotacji preferuje uczelnie o naj-
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wy¿szym poziomie studiów i najbardziej wykwalifikowanej
kadrze dydaktycznej. Ponadto dziêki ustanowieniu jasnych warunków rekrutacji na studia, zwiêkszeniu pomocy

materialnej dla studentów, rozwijaniu studiów doktoranckich i u³atwieniu kszta³cenia na odleg³oœæ, poszerzy siê dostêp do uczelni wy¿szych.
Reforma szkolnictwa zak³ada równie¿ ³¹czenie szkó³
wy¿szych w wiêksze, silniejsze struktury, przy zachowa-

niu szansy kszta³cenia m³odzie¿y w mniejszych miejscowoœciach. Nowe rozwi¹zania maj¹ te¿ poprawiæ status
materialny pracowników szkolnictwa wy¿szego oraz
u³atwiaæ karierê zawodow¹ absolwentom, dziêki nabyciu przez nich umiejêtnoœci poszukiwanych na rynku.
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PRZYWRÓCONA RANGA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZE£OM W FINANSOWANIU KULTURY
W bud¿ecie na 2007 r. rz¹d przeznaczy³ prawie
1,9 mln z³ na kulturê i dziedzictwo narodowe. To najwiêksza dotychczas kwota przeznaczona na ten cel. Prawdziwy prze³om nast¹pi³ w zaniedbywanej do tej pory

dziedzinie ochrony zabytków. Na ten cel przekazano
przesz³o 100 mln z³. Jest to blisko piêciokrotnie wiêcej
ni¿ w 2005 r.

W TROSCE O PAMIÊÆ NARODOW¥
Upowszechnianie postaw patriotycznych oraz promocjê nowoczesnych form edukacyjnych w prezentowaniu polskiej historii i kultury wspiera program „Patriotyzm
jutra”. Dziêki finansowemu wsparciu organizowane s¹ festiwale i przegl¹dy piosenek patriotycznych, rekonstrukcje
wydarzeñ historycznych, m.in. z okazji 25. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego. Powsta³ te¿ komiks
o Poznañskim Czerwcu ’56.
Program „Œwiadkowie Historii” zak³ada utworzenie
bazy podmiotów, stowarzyszeñ i organizacji w Polsce,
które posiadaj¹ wspomnienia œwiadków historii XX w.
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Rozpoczê³a siê kampania spo³eczna przypominaj¹ca
szczególnie m³odemu pokoleniu wymiar tragedii zbrodni
katyñskiej „Pamiêtam. Katyñ 1940”. Powstan¹ adresowane do nauczycieli scenariusze lekcyjne, materia³y multimedialne oraz broszury dotycz¹ce historii i kontekstu
zbrodni katyñskiej. Punktem kulminacyjnym akcji bêdzie
wrzeœniowa premiera filmu Andrzeja Wajdy „Katyñ”.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powo³a³
we Wroc³awiu pañstwow¹ instytucjê kultury Oœrodek
Pamiêæ i Przysz³oœæ, której misj¹ bêdzie prezentacja powojennej historii i dziedzictwa kulturowego Polaków na
ziemiach zachodnich.

RZ¥D SPRZECIWIA SIÊ K£AMSTWU OŒWIÊCIMSKIEMU
Komitet Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO na wniosek polskiego rz¹du podj¹³ decyzjê o zmianie nazwy
by³ego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau na
„Auchwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zag³ady (1940-1945)”. Krzywdz¹ce by³y

dla Polski czêsto pojawiaj¹ce siê w zagranicznych mediach przypadki nazywania by³ych hitlerowskich obozów zag³ady „polskimi”. Zmiana nazwy oddaje prawdê
historyczn¹ o rzeczywistym charakterze nazistowskiego
obozu.

POWSTANIE WYKAZ POLSKICH OFIAR II WOJNY ŒWIATOWEJ
W 68. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej zainaugurowano program naukowo-badawczy ministerstwa
kultury oraz Instytutu Pamiêci Narodowej „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj¹ niemieck¹”. Po raz

pierwszy stworzony zostanie dok³adny wykaz polskich
ofiar wojny obronnej 1939 r. oraz okupacji niemieckiej
w latach 1939-1945. Program przewiduje tak¿e ocenê
strat, jakie ponios³a Polska w czasie II wojny œwiatowej.

DOBRA KULTURY WRACAJ¥ DO POLSKI
Spuœcizna po jednym z najwybitniejszych polskich
poetów – Zbigniewie Herbercie – pozostanie w kraju.
Rz¹d przekaza³ na zakup archiwum specjalne œrodki,
które umo¿liwi³y pozyskanie wszystkich rêkopisów poety, w tym m.in. wierszy ze s³ynnym cyklem Pan Cogito,
utworów teatralnych, notatek i brulionów, a tak¿e prywatnych szkiców i rysunków poety. Bardzo ciekaw¹
czêœæ kolekcji stanowi korespondencja – listy do Jerzego

Giedroycia, Gustawa Herlinga-Grudziñskiego, Czes³awa
Mi³osza, jak i listy prywatne. Minister kultury og³osi³ specjalny program stypendialny im. Zbigniewa Herberta.
Planowane jest tak¿e og³oszenie roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta z okazji przypadaj¹cej wtedy 10. rocznicy jego œmierci.
Po 60 latach powróci³ do Polski „Portret Karola Podlewskiego”, jedno z zaginionych dzie³ Jana Matejki oraz utra-
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cone w czasie II wojny œwiatowej bezcenne
œredniowieczne dokumenty archiwalne, m.in dokumenty
ksiêcia Henryka Brodatego i bulle papieskie Grzegorza IX

oraz Aleksandra IV. Ponadto zakupiono i przekazano Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina orygina³ autografu
Mazurka E-dur.

RZ¥D W OBRONIE PRAW AUTORSKICH
Wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wzmacniaj¹ca ochronê
twórców i podmiotów praw pokrewnych. Wprowadza
ona tak¿e odpowiednie sankcje za naruszenie ich praw.
Nowelizacja daje mo¿liwoœæ skuteczniejszej walki z piractwem.

Sejm pracuje nad rozszerzeniem krêgu wspó³twórców utworu audiowizualnego uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia z tytu³u wyœwietlania tego
utworu w kinach, najmu jego egzemplarzy i ich publicznego odtwarzania, nadawania w telewizji oraz reprodukowania do u¿ytku osobistego.

W POLSCE POWSTANIE MIASTECZKO FILMOWE
Dziêki wsparciu rz¹du do 2009 r. powstanie w Polsce
jedna z najnowoczeœniejszych w Europie wytwórni filmowych, która po³o¿ona bêdzie na 467-hektarowym
by³ym lotnisku wojskowym w Nowym Mieœcie nad Pilic¹. Miasteczko filmowe bêdzie spe³niaæ przede wszystkim funkcjê centrum produkcji filmów fabularnych,
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dokumentalnych oraz innych utworów audiowizualnych. Na terenie miasteczka powstan¹ hale produkcyjne,
zak³ad budowy dekoracji, stajnia, obiekt dla ma³ych
zwierz¹t, szklarnia, wypo¿yczalnie kostiumów, broni,
pojazdów, rekwizytów i studia castingowe.

AKTYWNE STARANIA O EXPO 2012
Wroc³aw zabiega o przyznanie prawa do organizacji
EXPO 2012. Projekt ma dla Polski znaczenie strategiczne. Miêdzynarodowe wystawy EXPO to najwiêksze i najbardziej presti¿owe imprezy promocyjne o globalnym
zasiêgu. W kampaniê na rzecz EXPO 2012 zaanga¿owali
siê m.in. premier oraz minister kultury i dziedzictwa na-

rodowego. Prowadzona jest intensywna kampania dyplomatyczna na rzecz uzyskania poparcia dla
kandydatury Wroc³awia. W dzia³ania promocyjno-lobbingowe w krajach-cz³onkach Miêdzynarodowego Biura
Wystaw zaanga¿owano niemal 70 polskich placówek
dyplomatycznych.
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EURO 2012 SZANS¥ ROZWOJU POLSKI
MAMY EURO 2012
Przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw
Europy w pi³ce no¿nej w 2012 r. wp³ynie na rozwój gospodarczy, przyspieszenie budowy dróg i autostrad, modernizacjê po³¹czeñ kolejowych, szybki rozwój
infrastruktury sportowej oraz promocjê kraju. Przygotowano plany rozwoju miast, w których odbywaæ siê maj¹
mecze. Mecze bêd¹ rozgrywane w Warszawie, Poznaniu, Wroc³awiu i Gdañsku. Jako miasta dodatkowe do
wniosku zg³oszeniowego wpisane zosta³y Chorzów
i Kraków.
W kwietniu br. premier powo³a³ Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012. Przygotowuje on projekty nowelizacji 23 ustaw. Zmiany bêd¹
dotyczyæ przede wszystkim prawa budowlanego, ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, budowy dróg i obiektów sportowych. Opracowywany jest tak¿e wykaz projektów
zwi¹zanych z Euro 2012, które otrzymaj¹ wsparcie z funduszy UE. Zostan¹ one wpisane na listy projektów klu-
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czowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. W zwi¹zku z organizacj¹
mistrzostw Ministerstwo Transportu oraz Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego wspólnie uchwali³y nowy plan
rozbudowy sieci transportowej. Kluczowym zadaniem
jest dokoñczenie budowy autostrady A4, która po³¹czy
Ukrainê i Polskê z Europ¹ Zachodni¹ najpóŸniej
w 2012 r. Koszt budowy autostrady A4 to ponad 1,3 mld
euro. W zwi¹zku z mistrzostwami maj¹ powstaæ tak¿e
dwie drogi ekspresowe S-12 i S-17. Pierwsza u³atwi komunikacjê przez przejœcie graniczne w Dorohusku, druga
– przez przejœcie graniczne w miejscowoœci Hrebenne.
Priorytetow¹ inwestycj¹ zwi¹zan¹ z Euro 2012 jest
równie¿ budowa Narodowego Centrum Sportu. Ma to
byæ kompleks nowoczesnych obiektów z wielofunkcyjnym stadionem na 70 tys. widzów, hal¹ widowiskowo-sportow¹ na 15 tys. widzów, kryt¹ p³ywalni¹
o wymiarach olimpijskich z trybunami na 4 tys. osób. Narodowe Centrum Sportu powstanie w Warszawie na tere-

nie obecnego Stadionu X-lecia. Sprawn¹ realizacjê tej
inwestycji ma zapewniæ przegotowywana przez rz¹d

specjalna ustawa dotycz¹ca sposobu finansowania budowy kompleksu.

PRZYSPIESZA BUDOWA NOWOCZESNYCH STADIONÓW I BOISK
W ci¹gu ostatniego roku powsta³o ponad czterysta
mniejszych obiektów sportowych. Na ich dofinansowanie przewidziano blisko 277 mln z³ ze œrodków pañstwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na budowê
nowoczesnych boisk dla dzieci i m³odzie¿y przeznaczono kwotê 20 mln z³. Dziêki tym œrodkom mamy ju¿ 117
nowych boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Dodatkowo realizowany jest program pod has³em „Blisko boisko”. Jego
bud¿et wynosi 30 mln z³. Dziêki tym funduszom do
2012 r. w blokowiskach wielkich miast i w ma³ych mia-

steczkach ma powstaæ ponad 500 boisk. Ponadto 50 mln z³
przeznaczono na dofinansowywanie budowy wielofunkcyjnych hal widowiskowo-sportowych na pograniczu Sopotu i Gdañska. Z kolei £ódŸ otrzyma na ten cel 43 mln z³.
Dofinansowanie w wysokoœci 50 mln z³ otrzyma równie¿
budowa zespo³u basenów olimpijskich „Termy Maltañskie” w Poznaniu. Realizacja obiektu, planowana w latach 2006-2009, umo¿liwi organizacjê miêdzynarodowych zawodów p³ywackich rangi mistrzowskiej.

RZ¥D ZACHÊCA DO AKTYWNOŒCI FIZYCZNEJ
Rada Ministrów przyjê³a „Strategiê Rozwoju Sportu
w Polsce do roku 2015”. Okreœla kierunki programowe dla
sportu powszechnego i osób niepe³nosprawnych. Ma
przyczyniæ siê do poprawy sprawnoœci fizycznej dzieci
i m³odzie¿y. Pomo¿e tak¿e walczyæ z nadwag¹, chorobami cywilizacyjnymi oraz zjawiskami patologicznymi

i agresj¹. Zrealizowane zostan¹ programy edukacyjne
zwi¹zane z bezpieczeñstwem imprez masowych i zgromadzeñ publicznych. Dokument przewiduje skuteczniejsz¹ walkê z dopingiem w sporcie, m.in. poprzez
stopniowe zwiêkszanie liczby analiz antydopingowych.
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Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych przyjêtych
przez Radê Ministrów kierowan¹ przez prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
w okresie od 14 lipca 2006 r. do 10 lipca 2007 r.
Projekty ustaw z inicjatywy Rady Ministrów

Dokumenty rz¹dowe, w tym programowo-analityczne

· przyjête przez Radê Ministrów – 195
·

· skierowane do Sejmu RP – 184
· oczekuje na skierowanie do Sejmu RP – 11

Stanowiska rz¹du wobec pozarz¹dowych inicjatyw
ustawodawczych

· autopoprawki przyjête przez Radê Ministrów – 4

·

· skierowane do Sejmu RP – 4

Akty prawne Prezesa Rady Ministrów i inne

· za³o¿enia – 3
·

rozporz¹dzenia – 132

Rozporz¹dzenia Rady Ministrów

·

zarz¹dzenia – 155

· przyjête przez Radê Ministrów – 190

·

decyzje, obwieszczenia – 7

Uchwa³y Rady Ministrów

Zarz¹dzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 11

· przyjête przez Radê Ministrów – 241

Odby³o siê 50 posiedzeñ Rady Ministrów

przyjête przez Radê Ministrów – 294

przyjête przez Radê Ministrów – 116

