MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
Plan działalności
Ministra Inwestycji i Rozwoju na rok 2019
dla działów administracji rządowej: rozwój regionalny, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019

Mierniki określające stopień realizacji celu
L
p.
1.

1.

Cel

2.

Poprawa jakości
zarządzania
procesami
rozwojowymi

nazwa

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy plan

3.

4.

1. Projekt długookresowego dokumentu
wizyjnego.

1. Tak

2. Raport podsumowujący ewaluację exante 9 strategii rozwoju.

3. Tak

3. Projekt ustawy o prowadzeniu polityki
rozwoju.

5. Tak

4. Projekt regulacji dotyczącej reformy
procesu inwestycyjno-budowlanego
oraz systemu planowania i
zagospodarowania przestrzennego.
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo budowlane.
6. Projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz zmiany ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

5.

1.

Przygotowanie długookresowego dokumentu wizyjnego: prace z udziałem ekspertów nad wypracowaniem
projektu dokumentu, przeprowadzenie konsultacji, rozpoczęcie debaty publicznej na temat wyzwań
rozwojowych kraju w perspektywie 2050 roku.

2.

Koordynacja procesu aktualizacji 9 strategii rozwoju: przygotowanie raportów zawierających ocenę, wnioski
i rekomendacje dot. poszczególnych strategii rozwoju; ocena spójności dokumentów ze Strategią na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.

3.

Przygotowanie nowej ustawy regulującej kwestie związane ze zintegrowanym zarządzaniem rozwojem:
przygotowanie projektu ustawy i jej konsultacje.

4.

Przygotowanie projektów 2 ustaw regulujących kwestie reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz
systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

5.

Przygotowanie projektu ustawy a następnie przekazanie do konsultacji publicznych i uzgodnień
międzyresortowych. Projekt ustawy będzie zawierał m.in. zmiany dotyczące zakresu i formy projektu
budowlanego, które uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany.

6.

Przygotowanie rozwiązań usprawniających proces wykonywania i obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych
oraz powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych:
przygotowanie projektu ustawy i jego konsultacje.

7.

Opracowanie oraz uzgodnienie projektu polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

8.

Przygotowanie praktycznego informatora dla obywateli oraz organów, jak postępować przy przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

2. Tak
4. Tak
6. Tak
7. Tak
8. Tak
9. Tak
10. Tak
11. Tak

7. Polityka gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa.
8. Informator dla obywateli oraz organów
potwierdzających przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego
gruntów w prawo własności dotyczący
procedury przekształcenia.

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
programowym
6.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju

9. - 11. Przygotowanie projektów ustaw regulujących wykonywanie zawodu architekta oraz inżyniera budownictwa,
w tym wprowadzenie do systemu prawnego tytułu zawodowego architekta, określenie zasad uzyskiwania tego
tytułu oraz uzyskiwania uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa, uznawania kwalifikacji
zawodowych i świadczenia usług transgranicznych w tych zawodach, organizacji samorządów zawodowych,
a także prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarną członków tych samorządów. Jednocześnie
przedmiotowe projekty ustaw mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r.
sygn. K 39/15 (Dz. U. poz. 352) dotyczącego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

9. Projekt ustawy o architektach.
10. Projekt ustawy o inżynierach
budownictwa.
11. Przepisy wprowadzające ustawę
o architektach i ustawę o inżynierach
budownictwa.
2.

Zapewnienie
środków
europejskich na
finansowanie działań
rozwojowych.

1. Projekt zmian Umowy Partnerstwa na
lata 2014-2020.

1.

Tak

2.

14

2. Instrukcje dla przedstawiciela Polski
biorącego udział w negocjacjach
polityki spójności na lata 2021-2027.

3.

Tak

4.

Tak

3. Projekt Umowy Partnerstwa na lata
2021-2027.

5.

Tak

1.

2.

Zadania wynikające z przewidzianego w Rozporządzeniu KE 1303/2013 przeglądu śródokresowego: w tym
analiza stanu realizacji wskaźników wybranych do ram wykonania, analiza możliwych przesunięć środków
w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz pomiędzy nimi, ewaluacja
śródokresowa Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
Umowa partnerstwa na lata
2014-2020

Zapewnienie realizacji interesów i postulatów Polski podczas negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych UE na
lata 2021-2027 w obszarze polityki spójności:
1

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
Mierniki określające stopień realizacji celu
L
p.

Cel

1.

2.

nazwa

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy plan

3.

4.

4. Założenia programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
i Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa.
5. Projekt ustawy wdrożeniowej.

3.

Zwiększenie
efektywności
i poziomu inwestycji

1. System monitorowania inwestycji.

1. Tak

2. Wartość:

2. a) 24,5 mld zł

a) środków zakontraktowanych
w ramach krajowych programów
operacyjnych,
b) wydatków certyfikowanych do
Komisji Europejskiej w części
dotyczącej Polityki Spójności
w ramach krajowych programów
operacyjnych.
3. Wartość:
a) środków zakontraktowanych
w ramach programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej (wartość
kumulatywna),
b) wydatków certyfikowanych
w programach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej (wartość
kumulatywna).
4. Wartość środków zakontraktowanych
w ramach programów Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa (wartość
kumulatywna).
5. Liczba inwestycji zatwierdzonych przez
Europejski Bank Inwestycyjny do
wsparcia w ramach Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS).
6. Liczba podpisanych umów PPP.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
programowym

5.

6.

a)

kształtowanie pozytywnego wizerunku polityki spójności na forum unijnym;

b)

aktywny udział w posiedzeniach Rady UE, zwłaszcza grupy roboczej B.05 ds. środków strukturalnych;

c)

lobbing w instytucjach UE na rzecz uwzględnienia w regulacjach unijnych polskich postulatów;

d)

identyfikacja kluczowych interesów negocjacyjnych państw członkowskich i potencjalnych koalicji.

3.

Przygotowanie Umowy Partnerstwa wraz z zakresem programów operacyjnych na lata 2021-2027 oraz
przeprowadzenie procesu konsultacji międzyresortowych i społecznych dokumentu.

4.

Przygotowanie założeń programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa:
a)

analizy dostępnych opracowań i ekspertyz dotyczących Programów EWT i EIS;

b)

konsultacje z partnerami zagranicznymi w Programach EWT i EIS oraz z Komisją Europejską;

c)

opracowanie założeń dotyczących ukierunkowania INTERREG i EIS (geograficznych i systemów
wdrażania).

5.

Przygotowanie projektu ustawy wdrożeniowej w związku z realizacją interwencji w ramach perspektywy
finansowej UE na lata 2021-2027: przygotowanie projektu ustawy, a w przypadku przyjęcia regulacji unijnych
do września 2019 roku przeprowadzenie konsultacji.

1.

Opracowanie systemu monitorowania inwestycji:
a)

diagnoza funkcjonujących metodologii analitycznych, analiza dostępności danych w ramach statystyki
publicznej oraz określenie potrzeb informacyjnych MIiR oraz pozostałych interesariuszy systemu;

3. a) 285 mln EUR

b)

przygotowanie koncepcji systemu monitorowania inwestycji;

b) 117 mln EUR

c)

współpraca z GUS w celu przygotowania niezbędnych zmian w ramach systemu statystyki publicznej
(dodatkowe przekroje informacyjne) oraz wdrożenia do statystyki publicznej Klasyfikacji Wydatków
Rozwojowych.

b) 32,3 mld zł *

4. 193 mln EUR
5. 7

2.

6. 10

Nadzór i koordynacja wydatkowania środków w krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020:
a)

monitorowanie postępów w realizacji programów operacyjnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu
Teleinformatycznego;

b)

wytyczanie standardów (przede wszystkim w formie wytycznych horyzontalnych) i formułowanie założeń
m.in. w zakresie kontroli wydawania środków, kwalifikowalności wydatków oraz wyboru projektów.

7. 142 mln EUR
8. 0,5%
9. 100 000 szt.
* Wskazano wstępne
szacunki, ostateczne kwoty
wynikać będą z prognozy
Rady Ministrów na rok
2019.

3.

Nadzór nad procesem naboru i kontraktacji środków w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
koordynowanie wydatkowania środków w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

4.

Nadzór nad procesem naboru i kontraktacji środków w ramach programów Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa.

5.

Zadania związane z pozyskiwaniem środków z innych źródeł, np. w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych EFIS (projekt strategiczny SOR „EFIS dla polskiej gospodarki”):

6.

a)

zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej, podległych jej podmiotów oraz spółek Skarbu
Państwa w zakresie pozyskiwania finansowania z EFIS,

b)

kontynuowanie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i promotorami projektów w celu
efektywnego wykorzystania wsparcia EFIS w realizacji inwestycji w Polsce.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
Umowa Partnerstwa 20142020 oraz krajowe programy
operacyjne
Programy Europejskiej
Współpracy Terytorialnej 20142020
Programy Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa 20142020
Memorandum of
Understanding w sprawie
wdrażania Mechanizmu
Finansowego EOG na lata
2014 – 2021
Memorandum of
Understanding w sprawie
wdrażania Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na
lata 2014 – 2021

Zadania związane z realizacją polityki rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (projekt strategiczny
SOR „Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”):
a)

zintensyfikowanie wsparcia merytorycznego i weryfikacji planowanych projektów PPP przez MIiR;

b)

opiniowanie projektów pod kątem zasadności wykorzystania formuły PPP;

c)

monitorowanie podpisanych umów PPP i planowanych przedsięwzięć PPP;

7. Wartość wydatków zadeklarowanych
2
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Mierniki określające stopień realizacji celu
L
p.

Cel

1.

2.

nazwa

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy plan

3.

4.

w IFS w ramach Instrumentu „Łącząc
Europę” w sektorze transportu.

d)

8. Wartość środków certyfikowanych
w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2014-2021 do wartości
alokacji (wartość kumulatywna).

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
programowym

5.

6.

działania szkoleniowe w zakresie PPP dla jednostek publicznych wszystkich szczebli i przedsiębiorców.

7.

Koordynacja wykorzystania środków dostępnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe
Facility – CEF) na realizację krajowych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie transportu.

8.

Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

9.

Rozwój
praktycznego
informatora
dla
inwestorów
w
www.budowlaneABC.gov.pl o nowe funkcjonalności oraz treści.

1.

Przygotowanie rozwiązań systemowych i wdrożeniowych na rzecz rozwoju regionalnego: krajowa strategia
rozwoju regionalnego, dokumenty implementacyjne, określające nowe mechanizmy lub sposób działania
nowych instrumentów, w tym nowe projekty strategiczne.

2.

Koordynacja regionalnych programów operacyjnych.

3.

Realizacja projektów strategicznych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój terytorialny, w szczególności:

zakresie

prawa

budowlanego

–

9. Liczba odwiedzin praktycznego
informatora dla inwestorów w zakresie
prawa budowlanego www.budowlaneABC.gov.pl.
4.

Rozwój bardziej
zrównoważony
terytorialnie

1. Krajowa strategia rozwoju
regionalnego.

1. Tak

2. Wartość certyfikowanych środków do
Komisji Europejskiej w części
dotyczącej Polityki Spójności w ramach
regionalnych programów operacyjnych.

3. 3

3. Liczba przygotowanych raportów
monitorujących Program dla Śląska.

6. Tak

2. 7,5 mld EUR
4. 3
5. 1

4. Liczba opracowanych Planów
Ulepszeń w ramach prac 3 sieci
Partnerskiej Inicjatywy Miast.

a)

koordynacja oraz stały monitoring wdrażania Programu dla Śląska (projekt strategiczny SOR);

b)

koordynacja działania 3 sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast: mobilność miejska, jakość powietrza,
rewitalizacja (projekt strategiczny SOR);

c)

koordynacja oraz monitoring wdrażania Pakietu dla średnich miast (projekt strategiczny SOR);

d)

realizacja programu Mosty dla Regionów: powołanie komisji oceny wniosków; przygotowanie
rekomendacji dotyczących wniosków, które wpłynęły w pierwszym naborze.

5. Liczba przygotowanych raportów
monitorujących Pakiet dla średnich
miast.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
Umowa Partnerstwa 20142020 oraz regionalne programy
operacyjne

6. Przeprowadzenie naboru i oceny
wniosków w ramach programu Mosty
da Regionów.
5.

Zwiększenie
spójności społecznej

1. Projekt ustawy o dostępności.

1. Tak

1.

Konsultacje i przeprowadzenie procesu legislacyjnego Ustawy o dostępności.

2. System koordynacji i monitorowania
programu Dostępność plus.

2. Tak

2.

3. Projekt rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(w zakresie zapewnienia niezbędnych
warunków do korzystania z obiektów
użyteczności publicznej
i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby
z niepełnosprawnościami, w tym osoby
starsze).

4. Tak

Koordynacja realizacji programu Dostępność Plus (zbieranie informacji, monitorowanie); poszerzanie
współpracy ramach Partnerstwa na rzecz Dostępności; realizacja kampanii informacyjnej; uspołecznienie
procesu realizacji programu (Rada Dostępności).

4. Aktualizacja Standardów dostępności
budynków dla osób
z niepełnosprawnościami,
uwzględniających koncepcję

11. 4 **

3. Tak
5. 67 700 szt.*

3.

Przygotowanie projektu nowego rozporządzenia, wynikające z zadań programu Dostępność Plus (Budynki bez
barier). Na etapie tworzenia nowych przepisów zostaną poddane analizie kwestie dotyczące dostępności
budynków, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

4.

Aktualizacja i rozwinięcie treści Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami,
uwzględniających koncepcję projektowania uniwersalnego, które zostały opublikowane w 2017 r. Aktualizacja
będzie uwzględniała zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie oraz wyniki roboczych konsultacji ze środowiskami
reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnościami.

5.

Wsparcie mieszkalnictwa, w tym realizacja programów:

6. Tak
7. Tak
8. Tak
9. 2
10. 2

a)

termomodernizacji i remontów istniejących zasobów mieszkaniowych;

b)

dopłat do oprocentowania finansowania zwrotnego udzielanego na budowę lokali mieszkalnych na
wynajem o umiarkowanym czynszu;

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
Narodowy Program
Mieszkaniowy
Krajowe i regionalne programy
operacyjne na lata 2014-2020

3

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
Mierniki określające stopień realizacji celu
L
p.

Cel

1.

2.

nazwa
3.

projektowania uniwersalnego.
5. Liczba mieszkań, które w danym roku
zostały objęte rządowymi programami
wsparcia budownictwa
mieszkaniowego.
6. Projekt nowelizacji ustawy
o finansowym wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem, mieszkań
chronionych, noclegowni, schronisk dla
bezdomnych, ogrzewalni i
tymczasowych pomieszczeń.
7. Projekt nowelizacji ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa
mieszkaniowego.

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy plan

6.

**Wartość miernika może
ulec zmianie w zależności
od terminu przyjęcia
Dyrektywy EAA.

7.

9. Akty wykonawcze do ustawy
o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

11.Spotkania konsultacyjne
przygotowujące wdrożenie Dyrektywy
UE o dostępności produktów i usług.

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
programowym

5.

6.

4.

*Wartość miernika może
ulec zmianie na etapie
Aktualizacji Wieloletniego
Planu Finansowego
Państwa na lata 20192022.

8. Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów.

10. Nowelizacja dwóch aktów
wykonawczych do ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

c)

wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, w tym budowy mieszkań komunalnych, mieszkań
chronionych;

d)

dopłat do czynszu wypłacanych w pierwszych latach najmu.

Przedłożenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych,
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, zawierającej zmiany optymalizujące realizację programu wsparcia z
Funduszu Dopłat budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, m.in. w zakresie:
a)

podwyższenia wysokości finansowego wsparcia na przedsięwzięcia w ramach których powstanie zasób
mieszkaniowy na wynajem inny niż komunalny (zmiany uzależnione od stopnia zainteresowania nowym
instrumentem wprowadzonym w 2018 r.);

b)

rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia o koszty związane z realizacją garaży
lub miejsc postojowych (parkingowych) znajdujących się w obrębie budynku.

Przedłożenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego, zawierającej zmiany związane z ewaluacją programu (reakcja na
realne potrzeby beneficjentów programu, głównie TBS-ów) m.in. w zakresie:
a)

umożliwienia beneficjentom programu przed rozpoczęciem inwestycji podjęcia decyzji, czy mające
powstać lokale mieszkalne będą mogły zostać wykupione;

b)

określenia zasad i warunków sprzedaży lokali powstałych przy udziale finansowania zwrotnego.

8.

Przedstawienie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów uwzględniającego wyniki badania stanu technicznego zasobów mieszkaniowych
wybudowanych w technologii wielkopłytowej oraz zawierającego rozwiązania w zakresie promocji inwestycji
związanych z tzw. głęboką termomodernizacją, walki z ubóstwem energetycznym, uproszczenia procedur
realizacji programu termomodernizacji i remontów.

9.

Przygotowanie projektów aktów wykonawczych oraz skierowanie ich do konsultacji publicznych oraz
uzgodnień międzyresortowych.

10. Opracowanie oraz skierowanie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji
rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz projektu
nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania
nieruchomości, w których przewiduje się zderegulowanie obowiązku stosowania pieczęci przez obywateli.
11. Zadania związane z zapewnieniem wdrożenia Dyrektywy UE o dostępności produktów i usług - Europejski Akt
Dostępności:
a)

opracowanie planu wdrażania dyrektywy;

b)

koordynacja współpracy ze wszystkimi resortami zaangażowanymi w proces wdrażania.
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CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2019

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp
.

Cel

1.

2.

1.

nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego plan
dotyczy

3.

4.

Poprawa spójności
społecznej i terytorialnej.

Wartość środków zakontraktowanych
do wartości alokacji Umowy
Partnerstwa 2014 – 2020 na poziomie
regionów (%)

Zwiększenie dostępności
mieszkań.

Liczba nowo wybudowanych mieszkań
na 1.000 mieszkańców (szt.)

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

5.

17.1.1. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych.
82

17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych.
17.1.3. Wsparcie województw w ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocy.
7.1.1 Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami.

2.

7.1.2 Wsparcie mieszkalnictwa.

4,8

7.1.3 Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego.
7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2019

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

1.

1.

Cel

2.

Podniesienie sprawności i jakości
realizacji zadań administracyjnych

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

nazwa

3.

4.

1.

Projekt dokumentu „System zarządzania
projektami strategicznymi w MIiR”.

1.

Tak

2.

Tak

2.

Projekt dokumentu
ryzykiem w MIiR.

3.

80%

4.

80%

5.

Tak

6.

>4

7.

a) 230 000

w

zakresie

zarządzania

3.

Realizacja Rocznego planu audytu wewnętrznego.

4.

Realizacja Rocznego planu kontroli.

5.

Raport z przeglądu procedur wewnętrznych pod
kątem możliwości implementacji rozwiązań
z zakresu dostępności.

6.

Liczba wydarzeń/działań przeprowadzonych na
rzecz poprawy wizerunku pracodawcy.

7.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

a) Liczba konsultacji udzielonych w Punktach
Informacyjnych Funduszy Europejskich,
b) Liczba odwiedzin Portalu Funduszy

b) 2 500 000
c) 150
8.

70

9.

25

10. 2

5.

1.

Opracowanie projektu dokumentu określającego reguły projektowe i aktualizującego „Proces Projektowy
w Ministerstwie Rozwoju” oraz realizacja 2 szkoleń w MIiR.

2.

Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) i systemu zarządzania ryzykiem (SZR)
w MIiR.

3.

Realizacja przez komórkę audytu wewnętrznego zadań zapewniających i doradczych przyczyniających
się do osiągnięcia przez Ministerstwo wyznaczonych celów oraz usprawnienia realizacji zadań.

4.

Realizacja kontroli, w tym dokonanie oceny wykonania zadań pod względem legalności, gospodarności,
celowości i rzetelności, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości oraz sformułowanie zaleceń
pokontrolnych w celu ich wyeliminowania.

5.

Przegląd procedur wewnętrznych pod kątem możliwości implementacji rozwiązań z zakresu dostępności.

6.

Budowanie wizerunku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako dobrego pracodawcy.

7.

Zapewnienie dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich poprzez:
a)

prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

b)

prowadzenie Portalu Funduszy Europejskich ww.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz działania
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

1.

2.

nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

3.

8.

9.

4.

Europejskich,

11. 700

c) Liczba działań informacyjno-promocyjnych
dot. Funduszy Europejskich w mediach.

12. 1200

Liczba partnerów zewnętrznych reprezentujących
różne środowiska społeczno-gospodarcze oraz
akademickie biorących udział w pracach zespołów
opiniodawczo-doradczych przy Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju.
Liczba spotkań ekspertów współpracujących w
ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego
Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw.

10. Liczba zakończonych postępowań ws. naruszeń
Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw
wielonarodowych.
11. Liczba aktualizacji strony BIP MIiR, portalu CRIP
oraz e-RPL.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

13. 100%

5.

promujące serwis jako kompleksowe źródło informacji o Funduszach Europejskich prowadzone
w ramach kampanii horyzontalnych oraz działań w mediach społecznościowych;
c)

prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. Funduszy Europejskich w mediach.

8.

Realizacja Programu współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9.

Upowszechnianie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

10. Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
w celu upowszechniania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz rozpatrywania
zawiadomień dotyczących tych przedsiębiorstw naruszających Wytyczne.
11. Zwiększenie ilości informacji publicznych dostępnych w trybie bezwnioskowym.
12. Informowanie społeczeństwa o działaniach ministerstwa, zwłaszcza Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów informacyjnych.
13. Monitorowanie spełniania kryteriów desygnacji w ramach krajowych i regionalnych programów
operacyjnych 2014-2020 poprzez realizację kontroli planowych i doraźnych.
14. Przeprowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy programami operacyjnymi i pomiędzy okresami
programowania UE 2007-2013 oraz 2014-2020.

12. Liczba informacji prasowych przekazanych
mediom oraz materiałów informacyjnych
opublikowanych na stronie internetowej oraz na
profilach w mediach społecznościowych.
13. Stopień realizacji kontroli w zakresie desygnacji w
roku obrachunkowym 2018/2019 (DCD).

………………………………………...
(data)

………….………………………………………………….
podpis Ministra Inwestycji i Rozwoju
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