Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2018
dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport.
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy plan

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym

6

1

2

3

4

5

1.

Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań
na rynku własnościowym i na rynku najmu
oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego
istniejących zasobów mieszkaniowych

Liczba mieszkań,
które w danym roku
zostały objęte
rządowymi
programami wsparcia
budownictwa
mieszkaniowego

55.900 szt.

Wsparcie mieszkalnictwa,
w tym realizacja programu:
1. termomodernizacji
i remontów istniejących
zasobów mieszkaniowych,
2. dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów
mieszkaniowych udzielanych
na zakup własnego
mieszkania w ramach
programu „Rodzina na
swoim”,
3. dopłat do kosztów nabycia
pierwszego mieszkania
przez młodych ludzi
„Mieszkanie dla młodych”,
4. dopłat do oprocentowania
finansowania zwrotnego
udzielanego na budowę
lokali mieszkalnych
na wynajem
o umiarkowanym czynszu,

Wartość miernika
może ulec zmianie
na etapie aktualizacji
Wieloletniego Planu
Finansowego
Państwa na lata
2018-2021

 Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
 Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego
 Strategia Innowacyjności
 i Efektywności Gospodarki
 Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko
 Narodowy Program
Mieszkaniowy

5. wsparcia społecznego
budownictwa czynszowego,
w tym budowy mieszkań
komunalnych, mieszkań
chronionych.

2.

3.

Przeprowadzenie reformy procesu
inwestycyjnego oraz reformy systemu
gospodarowania przestrzenią

Liczba projektów
ustaw przyjętych
przez Komitet Stały
Rady Ministrów

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości
transportu kolejowego.

Udział długości
eksploatowanych linii
kolejowych
spełniających

6 szt. = 100%
1) 50% - projekt
ustawy KUB i projekt
ustawy przepisy
wprowadzające KUB,
2) 20% - projekt
ustawy
„inwestycyjnej”
3) 10% - projekt
ustawy o architektach,
inżynierach
budownictwa oraz
urbanistach,
4) 10% - projekt
ustawy o organach
administracji
inwestycyjnej i
nadzoru budowlanego
5) 10% - projekt
ustawy o zmianie
niektórych ustaw
w związku
z uproszczeniem
realizacji inwestycji
służących
bezpieczeństwu
i obronności Państwa

78,0

Przeprowadzenie procesów
legislacyjnych projektów
zgodnie z regulaminem pracy
Rady Ministrów

1) Kształtowanie warunków
funkcjonowania i rozwoju
transportu kolejowego
2) Efektywne wykorzystanie
infrastruktury kolejowej






Strategia Sprawne Państwo
Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju

 Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
 Strategia Rozwoju
Transportu do 2020 roku
(z perspektywą do 2030

standardy do ogólnej
długości
eksploatowanych linii
kolejowych (w %)

3) Rozwój infrastruktury
kolejowej

roku)
 Krajowy Program Kolejowy
do 2023 roku
 Ustawa z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1727 z późn. zm.)
 Projekt ustawy budżetowej
na 2018 rok

4.

Poprawa jakości, dostępności i stanu
bezpieczeństwa transportu drogowego.

Stopień realizacji
docelowej sieci dróg
szybkiego ruchu
(w %)

Spadek liczby ofiar
śmiertelnych
w wyniku zdarzeń
drogowych (%)

Liczba
przeprowadzonych
kontroli drogowych
w zakresie transportu

Liczba
zrealizowanych tras
patrolowych
w roku/liczba
zaplanowanych tras
patrolowych w roku
{%}

51,46 %

Budowa, przebudowa,
utrzymanie i remonty sieci
dróg publicznych.

Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2023
(z perspektywą do 2025 r.)

5%

Realizacja zadań
wynikających z Programów
Realizacyjnych
do Narodowego Programu
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

Narodowy Program
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego 2013-2020.

Prowadzenie kontroli
drogowych dotyczących:
przewozu osób, w tym
przewozów wykonywanych
taksówkami, przewozu
zwierząt, przewozu towarów
niebezpiecznych, transportu
odpadów oraz szybko
psujących się artykułów
spożywczych, przestrzegania
okresowych ograniczeń oraz
zakazu ruchu niektórych
pojazdów, czasu pracy
kierowców, dopuszczalnej

 Kierunki Działania Inspekcji
Transportu Drogowego.
 Ramowy Plan Kontroli
Inspekcji Transportu
Drogowego.
 Krajowa Strategia Kontroli
przepisów w zakresie czasu
jazdy i czasu postoju,
a także obowiązkowych
przerw i czasu odpoczynku
kierowców.

181 000

100

Liczba
przeanalizowanych
zapisów
ewidencyjnych

5.

Poprawa dostępności transportu lotniczego

Dynamika zmian
liczby obsłużonych
pasażerów
w polskich portach
lotniczych (%)

400 000

masy, nacisków osi
i wymiarów pojazdów,
warunków technicznych
i niezbędnych wyposażenia
pojazdów.

wzrost o 3%
1. Wspieranie rozwoju
 Strategia Rozwoju
w stosunku do 2017 r.
infrastruktury lotniskowej,
Transportu do 2020 roku
(obecnie
nawigacyjnej
(z perspektywą do 2030
prognozowana liczba
i dozorowania w żegludze
roku).
pax w 2017 r. to 37,8)
powietrznej.
Planowana aktualizacja
2. Kształtowanie warunków
dokumentu w oparciu
dla rozwoju transportu
o Strategię na rzecz
lotniczego.
Odpowiedzialnego
3. Realizacja polityki
Rozwoju.
w zakresie lotnictwa
 Plan skuteczności
cywilnego spójnej
działania służb żeglugi
ze Strategią Rozwoju
powietrznej Bałtyckiego
Transportu do 2020 roku
FAB na lata 2015-2019.
(z perspektywą do 2030
roku).

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1
1.

Cel

2
Opracowanie systemu wsparcia oszczędzania
na cele mieszkaniowe

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

3

4

Stopień realizacji procesu
legislacyjnego projektów aktów
prawnych, zgodnie z harmonogramem
etapów procesu legislacyjnego
(w przypadku, gdyby nowy system
wymagał działalności legislacyjnej)

100%

Najważniejsze zadania służące realizacji
celu

5
Przeprowadzenie procesu legislacyjnego.
Przedstawienie do przyjęcia przez Radę
Ministrów projektu ustawy regulującej
wsparcie oszczędzania na cele
mieszkaniowe.

*Dla miernika określono „Harmonogram
etapów procesu legislacyjnego”, który
stanowi załącznik do Planu działalności
Departamentu Mieszkalnictwa.

2.

3.

Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa
mieszkaniowego i zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych społeczeństwa

Tworzenie praktycznych ram wykonywania
zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Liczba ogłoszonych przetargów
na zawarcie umowy o oddanie
w użytkowanie wieczyste
nieruchomości, na podstawie art. 53
ustawy Krajowy Zasób Nieruchomości

32 szt. = 100%

Liczba utworzonych spółek celowych

16 szt. = 100%

Liczba ustalonych i ogłoszonych przez
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
standardów zawodowych
rzeczoznawców majątkowych

5 szt. = 100%

Wykonywanie nadzoru Ministra
Infrastruktury i Budownictwa nad Krajowym
Zasobem Nieruchomości
Wydawanie zgód dotyczących
mieszkalnictwa
Akceptacja umów spółek celowych

1. Powołanie Rady Standardów Wycen
Nieruchomości.
2. Przygotowanie wstępnych projektów
standardów przez Radę.
3. Weryfikacja merytoryczna projektów

przez Departament Polityki
Przestrzennej i Gospodarki
Nieruchomościami oraz inne komórki
organizacyjne ministerstwa.
4. Przeprowadzenie konsultacji.
5. Modyfikacja projektów
z uwzględnieniem opinii
przedstawionych w ramach konsultacji.
6. Przedłożenie projektów standardów
do podpisu Ministrowi.

4.

Usprawnienie organizacji ruchu na drogach
krajowych, na których nadzór sprawuje minister
właściwy do spraw transportu

Ilość przeprowadzonych kontroli

2

Weryfikacja organizacji ruchu na drogach
krajowych w zakresie zgodności
z przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa ruchu drogowego

5.

Opracowanie do ustawy wykonawczych
rozwiazań prawnych w zakresie profesjonalnej
rejestracji pojazdów

Liczba wydanych aktów
wykonawczych

2

Wydanie rozporządzeń Ministra
Infrastruktury i Budownictwa dotyczących
profesjonalnej rejestracji pojazdów
(realizacja 9 delegacji ustawowych)

6.

Poprawa i uproszczenie rozwiązań prawnych
w obszarze rejestracji pojazdów

Zrealizowanie następujących etapów
prac przygotowawczych nad
przepisami ustawowymi z obszaru
rejestracji pojazdów:
1. przygotowanie zestawienia
wniosków o zmianę przepisów
zasadnych do uwzględnienia;
2. rozpoznanie i zestawienie
przepisów wymagających zmiany
na podstawie analizy wniosków;
3. przygotowanie Oceny Skutków
Regulacji i zgłoszenie projektu ustawy
do wykazu prac legislacyjnych Rady
Ministrów.

Zrealizowanie 3 etapów

Zrealizowanie prac przygotowawczych
do opracowania projektu ustawy
„czyszczącej” obecne przepisy Prawa
o ruchu drogowym z zakresu rejestracji
pojazdów

7.

Utrzymywanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa urządzeń technicznych
w transporcie drogowym, kolejowym
i śródlądowym

Liczba przeprowadzonych działań
technicznych obejmująca liczbę
przeprowadzonych badań
technicznych i przeegzaminowanych
osób

145 431

Dozór techniczny w zakresie bezpiecznej
eksploatacji urządzeń technicznych.
Prowadzenie spraw w zakresie
homologacji typu pojazdu, przedmiotu
wyposażenia lub części pojazdu.

8.

Zapewnienie finansowania usług transportu
kolejowego

Liczba pasażerokilometrów
finansowanych w ramach przewozów
międzywojewódzkich
i międzynarodowych (w mln)

7 439

Dofinansowanie kolejowych pasażerskich
przewozów międzywojewódzkich
i międzynarodowych

9.

Realizacja celów polskiej polityki transportowej
w aspekcie międzynarodowym

Liczba podjętych inicjatyw,
proponowanych działań

90%

1. Promowanie międzynarodowego
szlaku Via Carpatia
2. Rozwój współpracy polsko-chińskiej
w kontekście Nowego Jedwabnego
Szlaku
3. Współpraca w ramach formatu 16+1
4. Rozwój inicjatywy Trójmorza
5. Realizacja polskich interesów na forum
UE w kontekście propozycji KE rewizji
przepisów regulujących
funkcjonowanie międzynarodowego
transportu drogowego w UE w ramach
Pakietu Mobilności

Opracowanie projektu Informacji
z realizacji Strategii rozwoju
transportu do 2020 roku
(z perspektywą do 2030 roku)
w roku 2017

100%

W celu realizacji zapisów Strategii
Rozwoju Transportu do 2020 r.
dot. systemu wdrażania i monitoringu SRT,
przygotowanie cyklicznego sprawozdania
o stanie wdrażania tej strategii. Zgodnie
z powyższym w roku 2018 r. nastąpi
opracowanie Informacji z realizacji
Strategii

10. Programowanie celów i monitoring realizacji
zadań w obszarze polityki transportowej państwa

