PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
RADY MINISTRÓW
na 2 0 11 r.

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

6.

MF

Ludwik Kotecki
Sekretarz Stanu

STYCZEŃ - MARZEC
1.

2.

Projekt Rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
powołania Narodowego
Komitetu
Koordynacyjnego do
Spraw Euro, Rady
Koordynacyjnej oraz
Międzyinstytucjonalnych
Zespołów Roboczych do
Spraw Przygotowań do
Wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolitą
Polską

Dokonanie zmiany rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w spawie
sprawie powołania Narodowego Komitetu
Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady
Koordynacyjnej oraz
Międzyinstytucjonalnych Zespołów
Roboczych do Spraw Przygotowań do
Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą
Polską (Dz. U. Nr 195, poz. 1505) wynika
z potrzeby, która ujawniła się po rocznym
okresie funkcjonowania w toku prac ww.
międzyinstytucjonalnej struktury do spraw
wprowadzenia euro rozporządzenia powołanej
w celu właściwego przygotowania
Rzeczypospolitej Polskiej do wprowadzenia
wspólnej waluty.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada
2009 r. w spawie sprawie powołania Narodowego
Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady
Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów
Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia
Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. Nr 195, poz.
1505) mające na celu usprawnienie prac tej
międzyinstytucjonalnej struktury.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie rozciągnięcia
stosowania przepisów
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji

W związku z nowelizacją art. 174 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji przez ustawę z dnia 22 lipca
2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 152, poz. 1018). Niniejsze
rozporządzenie wprowadza uprawnienia do
przeprowadzenia procedury likwidacji przez
starostów pojazdów, które przeszły na rzecz
powiatu na podstawie przepisów prawo
o ruchu drogowym.

Proponowane rozporządzenie rozciągnie stosowanie
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji na starostów. Dzięki temu rozwiązaniu
starosta nabędzie uprawnienia do fizycznej likwidacji
pojazdu, który orzeczeniem sądu przeszedł na własność
powiatu na podstawie przepisów prawo o ruchu
drogowym.
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Pełnomocnik
Rządu do Spraw
Wprowadzenia
Euro przez
Rzeczpospolitą
Polską

MF

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

3.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu
współdziałania organów
kontroli skarbowej oraz
inspektorów
i pracowników z organami
administracji rządowej
i samorządowe, sądami
oraz państwowymi i
samorządowymi osobami
prawnymi

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia związana
jest z projektowanymi zmianami w ustawie
o kontroli skarbowej (druk 1852) w zakresie
zadań kontroli skarbowej oraz zasad
współpracy i wymiany informacji z organami
administracji publicznej, w szczególności
wprowadzeniu form współpracy drogą
elektroniczną.

Projekt ma na celu:
- dostosowanie zakresu spraw, w których organy kontroli
skarbowej oraz inspektorzy i pracownicy organów będę
uprawnieni do korzystania z pomocy innych organów
administracji publicznej - w związku z projektowanymi
zmianami w zakresie zadań kontroli skarbowej.
- wprowadzenie w rozporządzeniu form realizacji
współpracy, w szczególności w zakresie wymiany
informacji, z wykorzystaniem systemów
elektronicznych –możliwość taką wprowadza
projektowana nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej,
- wprowadzenie zmian w zakresie sygnalizowanych
przez organy kontroli skarbowej problemów
pojawiających się w trakcie praktycznego stosowania
postanowień rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wielokrotności
kwoty bazowej,
stanowiącej przeciętne
uposażenie
funkcjonariuszy celnych

Zgodnie z uchwałą Nr 187/2008 Rady
Ministrów z dnia 16 września 2008 r.
w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej
w latach 2009 – 2011” wielokrotność kwoty
bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenia
funkcjonariuszy celnych w 2011 roku
powinna wynosić 2,72 (w 2010 r. 2,67).
W ustawie budżetowej na 2011 rok
zaplanowane zostały środki, uwzględniające
realizację ww. programu wieloletniego.
Zgodnie z delegacją, wynikającą z art. 145
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej, wielokrotność kwoty
bazowej określa Rada Ministrów w drodze
rozporządzenia.

Podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej,
stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy
celnych o 0,05. Zmiana jest konsekwencją zobowiązania
Rządu, wynikającego z uchwały Nr 187/2008 Rady
Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja
Służby Celnej w latach 2009 – 2011”.

4.
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MF

MF

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

5.

6.

7.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie udzielania
pomocy de minimis na
realizację przedsięwzięć
wydawniczych
promujących eksport lub
sprzedaż na Jednolitym
Rynku Europejskim

Wejście w życie ustawy z dnia 8 stycznia
2010r. o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. Nr 18 poz. 99).

Zmiana w rozporządzeniu polega na zmianie wykazu
niezbędnych załączników oraz dostosowaniu załącznika
do rozporządzenia – „wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia wydawniczego” do przepisów art. 37
ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
dotyczącego zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
niezbędnych do udzielenia tej pomocy.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie udzielania
pomocy de minimis na
realizację niektórych
przedsięwzięć w zakresie
promocji i wspierania
eksportu lub sprzedaży
na Jednolitym Rynku
Europejskim

Wejście w życie ustawy z dnia 8 stycznia
2010r. o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. Nr 18 poz. 99).

Zmiana w rozporządzeniu polega na zmianie wykazu
niezbędnych załączników oraz dostosowaniu załącznika
do rozporządzenia – „wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia promocyjnego” do przepisów art. 37
ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczącego
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis, niezbędnych do
udzielenia tej pomocy.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie udzielania
pomocy de minimis na
realizację branżowych
projektów promocyjnych
w zakresie eksportu lub
sprzedaży na Jednolitym
Rynku Europejskim

Wejście w życie ustawy z dnia 8 stycznia
2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. Nr 18 poz. 99).

Zmiana w rozporządzeniu polega na zmianie wykazu
niezbędnych załączników oraz dostosowaniu załącznika
do rozporządzenia – „wniosku o dofinansowanie kosztów
realizacji branżowego projektu promocyjnego” do
przepisów art. 37 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej, dotyczącego zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis, niezbędnych do udzielenia tej pomocy.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

8.

9.

10.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie udzielania
pomocy de minimis na
uzyskanie certyfikatu
wyrobu wymaganego na
rynkach zagranicznych

Wejście w życie ustawy z dnia 8 stycznia
2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. Nr 18 poz. 99).

Zmiana w rozporządzeniu polega na zmianie wykazu
niezbędnych załączników oraz dostosowaniu załącznika
do rozporządzenia – „wniosku o dofinansowanie kosztów
uzyskania certyfikatu wyrobu” do przepisów art. 37
ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczącego
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis, niezbędnych do
udzielenia tej pomocy.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Urzędu
Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej

Dostosowanie do zmian wprowadzonych
do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw
Europejskich.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia
odznaki honorowej
„Zasłużony dla przemysłu
Naftowego
i Gazowniczego”

Dążenie do podkreślenia szczególnego
znaczenia sektora gazowniczego
i petrochemicznego dla gospodarki kraju.

Rozporządzenie wprowadzi:
− obowiązek opracowywania projektów aktów
prawnych, dotyczących rzeczników patentowych,
przez Urząd Patentowy RP;
− rezygnację z uzgadniania udziału przedstawicieli
organizacji społecznych w kolegiach orzekających do
spraw spornych.;
− doprecyzowanie działalności Urzędu Patentowego RP
w zakresie popularyzacji wiedzy dotyczącej własności
przemysłowej;
−
Ustanowienie odznaki honorowej „Zasłużony dla
przemysłu Naftowego i Gazowniczego” oraz zasad jej
przyznawanie pracownikom obu sektorów.
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MG

MG

MG

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

Joanna Strzelec
– Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

11.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie określenia
warunków technicznych
i organizacyjnych dla
kwalifikowanych
podmiotów świadczących
usługi certyfikacyjne,
polityk certyfikacji dla
kwalifikowanych
certyfikatów wydawanych
przez te podmioty oraz
warunków technicznych
dla bezpiecznych urządzeń
służących do składania
i weryfikacji podpisu
elektronicznego

W związku z koniecznością aktualizacji
algorytmów kryptograficznych w zakresie
bezpiecznego podpisu elektronicznego
niezbędna jest zmiana rozporządzenia Rady
Ministrów z dn. 7 sierpnia 2002 r. (Dz. U.
nr 229 z 31 grudnia 2003 r., poz. 1094).
Stosowane dotychczas algorytmy SHA-1
i RSA-1024 w niektórych zastosowaniach nie
są już wystarczające i ich stosowanie nie jest
rekomendowane przez ETSI (ETSI TS 102
176-1). Ponadto w roku 2009 wprowadzony
został przez ETSI nowy standard podpisu
elektronicznego PAdES (ETSI TS 102 778),
który może i powinien zostać uwzględniony
z uwagi na jego znaczenie dla podpisywania
plików PDF.

Rozporządzenie określa wymagania technologiczne
i organizacyjne, jakie musi spełniać kwalifikowany
podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, warunki dla
urządzeń, jakie powinien rekomendować swoim klientom
jako bezpieczne, a także ogólne zasady polityk
certyfikacji stanowiących o szczegółowych regułach
świadczenia usług w stosunkach z klientem i odbiorca
usług certyfikacyjnych. Rozporządzenie podaje
obowiązujący profil certyfikatu i listy CRL, nakłada na
kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne
szereg obowiązków i jest podstawą merytoryczną do
kontroli i nadzoru nad kwalifikowanymi podmiotami
świadczącymi usługi certyfikacyjne. Rozporządzenie
określa listę algorytmów podpisu oraz funkcji skrótu,
które okresowo ulegają zmianie z uwagi na postęp
w zakresie technologii kryptograficznych oraz ryzyko
przełamania zabezpieczeń.
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MG

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Dariusz Bogdan
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

12.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie dróg krajowych
lub ich odcinków, na
których pobiera się opłatę
elektroniczną oraz
wysokości stawek opłaty
elektronicznej

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.
Z dniem 24 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa
z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391), która została
opracowana ze względu na konieczność wdrożenia
do polskiego porządku prawnego przepisów
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/38/WE z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej
dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat
za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. UE L Nr 157
z 09.06.2006, str. 8). Wprowadza ona szereg zmian
związanych z systemem opłat za korzystanie z dróg
publicznych w Polsce. Zgodnie z art. 9 pkt 1 ww.
ustawy od dnia 1 lipca 2011 r. stosowany będzie
nowo dodany przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy
o drogach publicznych – zgodnie, z którym
korzystający z dróg publicznych są obowiązani do
ponoszenia opłat m.in. za przejazdy po drogach
krajowych pojazdów samochodowych,
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Opłata ta zwana jest „opłatą elektroniczną” i będzie
pobierana za przejazd po drogach krajowych lub
ich odcinkach. Art. 13ha ust. 6 pkt 1 ustawy
o drogach publicznych zawiera upoważnienie do
wydania rozporządzenia w sprawie wykazu dróg
krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się
opłatę elektroniczną, zaś art. 13ha ust. 6 pkt 2
ustawy o drogach publicznych zawiera
upoważnienie do wydania rozporządzenia
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
elektronicznej. Niezbędne jest wydanie
przywołanego rozporządzenia.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa drogi
krajowe lub ich odcinki, na których pobierana będzie
opłata elektroniczna, ustala wysokość stawek opłat
elektronicznych za przejazd kilometra drogi krajowej,
dla danej kategorii opłat uwzględniającej rodzaj pojazdu
samochodowego oraz klasę emisji spalin, dla danej
kategorii pojazdu.
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MI

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Radosław
Stępień
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

13.

Tytuł

2.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie obliczania
maksymalnej stawki
opłaty elektronicznej

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Z dniem 24 grudnia 2008 r. weszła w życie
ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U Nr 218, poz. 1391), która
została opracowana ze względu na
konieczność wdrożenia do polskiego porządku
prawnego przepisów dyrektywy 2006/38/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę
1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. UE L Nr 157
z 09.06.2006, str. 8). Wprowadza ona szereg
zmian związanych z systemem opłat za
korzystanie z dróg publicznych w Polsce.
Zgodnie z art. 9 pkt 1 ww. ustawy od dnia
1 lipca 2011 r. stosowany będzie nowo
dodany przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy
o drogach publicznych – zgodnie, z którym
korzystający z dróg publicznych są
obowiązani do ponoszenia opłat m.in. za
przejazdy po drogach krajowych pojazdów
samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.) Opłata ta zwana jest
„opłatą elektroniczną” i będzie pobierana za
przejazd po drogach krajowych lub ich
odcinkach. Art. 13ha ust. 5 ustawy o drogach
publicznych zawiera upoważnienie do
wydania rozporządzenia w sprawie
maksymalnej stawki ww. opłaty. Niezbędne
jest wydanie przywołanego rozporządzenia.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa
szczegółową metodę obliczania maksymalnej wysokości
stawek opłaty elektronicznej.
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MI

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Radosław
Stępień
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

14.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie Krajowego
Programu Ochrony
Lotnictwa Cywilnego
realizującego zasady
ochrony lotnictwa

Dostosowanie przepisów krajowych
w zakresie ochrony lotnictwa do przepisów
UE w tym zakresie.

Istotą projektu jest:
− opracowanie Krajowego Programu Ochrony
Lotnictwa Cywilnego zgodnego
z rozporządzeniem 300/2008 oraz jego aktami
wykonawczymi,
− stworzenie dokumentu „prostszego”, zawierającego
minimum regulacji niezbędnych do stosowania
bieżącego przepisów UE,
− projekt ma również zawierać jak najmniej tzw.
„mocniejszych środków” krajowych
w zakresie ochrony lotnictwa.

15.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu
udostępniania materiałów
archiwalnych
znajdujących się
w archiwach
wyodrębnionych

Uchwalona ustawa o ochronie informacji
niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw
przewiduje zmianę w art. 17 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach,
zawierającym upoważnienie do wydania przez
Radę Ministrów aktu wykonawczego.
Po uchwaleniu ustawy, stosownie do § 32
ust. 2 Zasad techniki prawodawczej,
konieczne jest wydanie nowego
rozporządzenia, które zastąpi aktualnie
obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu
i trybu udostępniania materiałów
archiwalnych znajdujących się w archiwach
wyodrębnionych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Nie zakłada się istotnych zmian merytorycznych
w stosunku do obowiązującego stanu prawnego, chyba
że potrzeba ich wprowadzenia wyniknęłaby podczas
uzgodnień projektu.
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MI

MKiDN

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

Piotr Żuchowski
Sekretarz Stanu

Lp.

1.

16.

Tytuł

2.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu
podejmowania działań
w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”
oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta”,
a także podmiotów
właściwych do ich
wypełniania

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Rozporządzenie jest wypełnieniem
upoważnienia zawartego w art. 9b ust. 4
projektu ustawy o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadziła
obowiązek podejmowania interwencji w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu
o procedurę „Niebieskiej Karty” przez członków
zespołów interdyscyplinarnych, w których skład wchodzą
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, Policji, kuratorskiej służby sądowej,
oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych
a także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
W konsekwencji powstała potrzeba wskazania w akcie
wykonawczym do ustawy sposobu podejmowania działań
w ramach procedury „Niebieskiej Karty” oraz określenia
wzorów formularzy „Niebieska Karta”, z jednoczesnym
określeniem podmiotów właściwych do wypełniania
formularzy „Niebieska Karta”.

10

MPiPS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

17.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
obowiązków
informacyjnych funduszy
emerytalnych

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie
obejmuje informacji dotyczących wartości
środków zgromadzonych na rachunkach
członków w otwartych funduszach
emerytalnych w podziale na wiek i płeć
według stanu na koniec poszczególnych lat
po wprowadzeniu reformy emerytalnej,
co w znaczący sposób utrudnia pozyskiwanie
danych koniecznych dla analiz i prognoz
dotyczących oceny i projektowania rozwiązań
w zakresie kształtu systemu emerytalnego.
Ponadto doświadczenia wynikające
ze stosowania obowiązującego rozporządzenia
przez Komisję Nadzoru Finansowego
wskazują na konieczność wprowadzenia
szeregu zmian, które wynikają z praktyki
organu nadzoru.

Zapewnienie stałego raportowania przez OFE
i przetwarzania przez KNF danych dotyczących wartości
środków zgromadzonych na rachunkach członków
w otwartych funduszach emerytalnych w celu
zapewnienia organom administracji państwowej stałego
i cyklicznego dostępu do aktualnych danych o wysokości
środków gromadzonych w OFE, w tym kwot wpłat, ilości
jednostek rozrachunkowych oraz wartości aktywów,
w podziale na wiek i płeć członków OFE. A jednocześnie
umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego
sprawniejszego i efektywniejszego wykonywania
czynności nadzorczych w zakresie realizacji obowiązków
informacyjnych przez OFE.
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MPiPS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

18.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
realizacji przez Agencję
Rynku Rolnego zadań
związanych z wdrożeniem
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
programu „Owoce
w szkole” w roku
szkolnym 2010/2011

W związku z wyjątkowo niekorzystnymi
warunkami agrometeorologicznymi, jakie
miały miejsce w okresie wegetacji owoców
i warzyw w 2010 r., ceny produktów
wykorzystywanych w ramach programu
„Owoce w szkole” osiągnęły bardzo wysoki
poziom w porównaniu z latami poprzednimi.
Wzrosły także koszty dystrybucji w związku
ze wzrostem cen paliwa. W tej sytuacji
wystąpiło ryzyko, że wśród zatwierdzonych
podmiotów spadnie zainteresowanie udziałem
w programie. Wobec powyższego uznano za
zasadne, aby wprowadzić w rozporządzeniu
zmiany, których celem jest z jednej strony
ograniczenie kosztów dostaw, a z drugiej
zwiększenie stawki pomocy. Zmiany takie
powinny korzystnie wpłynąć na
zainteresowanie zatwierdzonych podmiotów
rzetelną realizacją dostaw w ramach
programu.

Projekt ma na celu:
- zwiększenie stawki pomocy udzielanej na porcję
udostępnianych dzieciom owoców i warzyw w II
semestrze roku szkolnego 2010/2011 z 1,03 zł/porcja
do 1,10 zł/porcja,
- rezygnację z obowiązku dostarczania w II semestrze
roku szkolnego 2010/2011 papryki słodkiej, z uwagi na
oczekiwany wzrost jej ceny,
- rezygnację z obowiązku zachowania, pomiędzy
kolejnymi dniami udostępniania dzieciom owoców
i warzyw, co najmniej dwudniowej przerwy, co
pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów transportu
ponoszonych przez dostawców tych owoców i warzyw.
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MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

19.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu
użycia środków przymusu
bezpośredniego wobec
nieletnich umieszczonych
w zakładach
poprawczych,
schroniskach dla
nieletnich, młodzieżowych
ośrodkach
wychowawczych
i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii

Wypełnienie delegacji ustawowej z art. 95c
ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178). Konsekwencją
uchwalenia ustawy z dnia 25 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy
– Karta Nauczyciela oraz ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917), było
uchylenie dotychczasowego Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu
użycia środków przymusu bezpośredniego
wobec nieletnich umieszczonych w zakładach
poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
(Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz. 203). Stąd
powstała konieczność opracowania tego aktu
prawnego.

Istotą projektu jest uregulowanie zasad użycia środków
przymusu bezpośredniego wobec nieletnich
umieszczonych w placówkach wskazanych w rubryce 3.
Projekt określa rodzaje oraz sposób stosowania środków
przymusu bezpośredniego, jak również sposób
dokumentowania użycia tych środków.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie nakładania
kary grzywny w drodze
mandatu karnego
za wykroczenia skarbowe

Wydanie nowego rozporządzenia wynika
z potrzeby wprowadzenia licznych zmian
w przepisach obecnie obowiązującego
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary
grzywny w drodze mandatu karnego
za wykroczenia skarbowe. Konieczność
wprowadzenia przedmiotowych zmian
natomiast zdeterminowały zmiany przepisów
Kodeksu karnego skarbowego w zakresie
postępowania mandatowego.

Istotą projektu jest wprowadzenie nie tylko zmian
dostosowawczych wynikających ze zmian przepisów
Kodeksu karnego skarbowego w zakresie postępowania
mandatowego, ale również założenie usprawnienia
postępowania mandatowego poprzez wprowadzenie
nowych wzorów formularzy mandatów karnych
umożliwiających dokonywanie poleceń przelewu,
wypłaty gotówkowej bezgotówkowej.

20.
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MS

MS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Stanisław
Chmielewski
Sekretarz Stanu

Zbigniew Wrona
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

21.

22.

23.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie analiz spółki,
przeprowadzanych przed
zaoferowaniem do zbycia
akcji należących do
Skarbu Państwa

Zmiana w zakresie analiz
przedprywatyzacyjnych, dokonana ustawą
z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji oraz
niektórych innych ustaw.

Istotą projektu jest określenie zakresu analiz
przedprywatyzacyjnych, sposobu ich opracowania
i finansowania.

MSP

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowego
trybu zbywania akcji
Skarbu Państwa

Wprowadzenie nowych trybów zbywania
akcji należących do Skarbu Państwa dokonana
ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz
niektórych innych ustaw.

Istotą projektu jest szczegółowe określenie kwestii
związanych z realizacją poszczególnych trybów
zbywania akcji należących do Skarbu Państwa.

MSP

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie warunków
powierzania spółce
celowej, utworzonej przez
Skarb Państwa,
zarządzania obiektami
budowlanymi powstałymi
w wyniku realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.
133).

Określenie warunków powierzania spółce celowej,
utworzonej przez Skarb państwa, zarządzania obiektami
budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji
przedsięwzięć Euro 2012, w sposób zapewniający
należyte wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem
przepisów dotyczących pomocy publicznej. Wydanie
rozporządzenia będzie stanowiło realizację delegacji
ustawowej wyrażonej w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 2007 r. i umożliwi ewentualne powierzenie
zadań operatora Stadionu Narodowego w Warszawie
spółce celowej powołanej przez Skarb Państwa.
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MSiT

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adam
Leszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Adam
Leszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

24.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie orzekania
o konieczności
sprawowania przez osobę
podlegającą obowiązkowi
odbycia zasadniczej służby
wojskowej bezpośredniej
opieki nad członkiem
rodziny

Delegacja zawarta w m.in. 39 a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb orzekania o konieczności sprawowania przez osobę
podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby
wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie zatrudniania
pracowników
w kontyngentach
policyjnych oraz ich
wynagradzania

Potrzeba pozyskiwania pracowników
posiadających uprawnienia szczególnie
poszukiwane (lekarz, pielęgniarz) oraz
korzystania z rezerwy osobowej, jaką będą
mogli stanowić emeryci policyjni, posiadający
doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i
za granicą, w szczególności w czasie pełnienia
służby w misjach pokojowych

W projekcie wnosi się o przyznanie pracownikom
wynagrodzenia miesięcznego w wysokości ustalonego
mnożnika kwoty bazowej, ustalonej w ustawie
budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej,
zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia

25.
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MSWiA

MSWiA

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Piotr
Stachańczyk
Podsekretarz
Stanu

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

26.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie opłat
za udostępnienie danych
z Rejestru Dowodów
Osobistych i dokumentacji
związanej z dowodami
osobistymi

Wypełnienie delegacji ustawowej zawartej
w m.in. 82 projektu nowej ustawy
o dowodach osobistych.

Określenie wysokości, sposobu wnoszenia i terminów
dokumentowania opłaty za udostępnianie danych
z Rejestru Dowodów Osobistych, Gminnych Rejestrów
Dowodów Osobistych oraz z dokumentacji związanej
z dowodami osobistym.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie opłat
za udostępnienie danych
z rejestrów mieszkańców,
rejestrów zamieszkania
cudzoziemców oraz
rejestru PESEL

Wypełnienie delegacji zawartej w m.in.
56 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności.

Określenie wysokości oraz sposobu uiszczania opłat
za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru
zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

27.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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MSWiA

MSWiA

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz
Stanu

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

28.

Tytuł

2.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów – Plan
Informatyzacji Państwa

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Akt wykonawczy do m.in. 6. 1. ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Plan Informatyzacji Państwa ma na celu określenie:
- priorytetów i celów informatyzacji państwa, biorąc pod
uwagę priorytety i cele w rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia w sprawie Planu Informatyzacji
Państwa na lata 2007-2010, na podstawie których
powinien przebiegać rozwój systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań
publicznych;
- programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego;
- zaktualizowanie zestawienia zadań publicznych, które
powinny być realizowane przez podmioty publiczne
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
(usługi priorytetowe na rzecz obywateli
i przedsiębiorstw) i udostępniane innym podmiotom
publicznym celem uproszczenia procesów
obsługujących zadania publiczne, w szczególności
usług realizowanych przez platformę ePUAP, które
wymagają wykorzystania kilku sektorowych oraz
ponadsektorowych projektów informatycznych celem
realizacji zadań publicznych wymienionych w Planie
(usługi złożone);
- zaktualizowanie zestawienia sektorowych oraz
ponadsektorowych projektów informatycznych,
realizowanych przez podmioty publiczne, które będą
służyć do realizacji zadań publicznych.
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MSWiA

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

29.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie:
1) Krajowych Ram
Interoperacyjności,
2) minimalnych wymagań
dla systemów
teleinformatycznych,
3) minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji
w formie elektronicznej

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Akt wykonawczy do m.in. 18 § 1,2 i 3.
ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Przepis zawierający upoważnienia dla Rady Ministrów
do wydania na wniosek ministra właściwego do spraw
informatyzacji rozporządzenia określającego standardy
dla systemów teleinformatycznych, rejestrów
publicznych i wymiany informacji w formie
elektronicznej. Rozporządzenie ma na celu określenie
minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania
publiczne, w tym protokoły komunikacyjne i szyfrujące
umożliwiające wymianę danych z innymi systemami
teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań
publicznych, a także formaty danych zapewniające
dostęp do zasobów informacji rozpowszechnianych
za pomocą systemów teleinformatycznych realizujących
zadania publiczne. Celem tego rozporządzenia jest
praktyczne umożliwienie współdziałania odizolowanych
dotychczas systemów informatycznych, które
powstawały jako odrębne, autonomiczne systemy
realizujące określone zadania – najczęściej dziedzinowe.
Rozporządzenie między innymi ma też na celu realizację
wytycznych dla systemów administracji publicznej
krajów członkowskich Unii Europejskiej określonych
w Europejskich Ramach Interoperacyjności (European
Interoperability Framework for Pan-European
eGovernment Services”). KRI ustanawia się jako zbiór
uzgodnionych definicji, wymagań, reguł architektury
systemów teleinformatycznych, procedur i zasad, których
stosowanie umożliwi współdziałanie systemów
informacyjnych jednostek administracji publicznej
w procesach realizacji zadań drogą elektroniczną.
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MSWiA

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

30.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie określenia
formacji uzbrojonych
niewchodzących
w skład Sił Zbrojnych,
w których pełnienie służby
jest równoznaczne
ze spełnieniem obowiązku
zasadniczej służby
wojskowej

Konieczność wydania rozporządzenia,
wynika ze zmian wprowadzonych ustawą
z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22,
poz. 120 i Nr 161, poz. 1278), która zmieniła
podstawę do wydania przedmiotowego
rozporządzenia oraz wyłączyła z obiegu
prawnego termin „poborowy”, zastępując
go terminem „osoba podlegająca kwalifikacji
wojskowej (osoba stająca do kwalifikacji
wojskowej)”.

Przedkładany projekt rozporządzenia Rady Ministrów
jest aktem prawnym, który obowiązywał będzie tylko
w przypadku określonym m.in. 55a ust. 1 w związku
z m.in. 55 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, tj. przywrócenia przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia,
obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej
oraz przeszkolenia wojskowego.
Projekt wskazuje formacje uzbrojone niewchodzące
w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest
równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej
służby wojskowej przez osoby podlegające jej odbyciu.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wykazu
środków publicznych
niezaliczanych do
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 6
ustawy o finansach
publicznych

Konieczność wydania rozporządzenia wynika
z faktu przekazania przez Komisję
Europejską na podstawie umowy o delegację
w ramach partnerstwa w zarządzaniu środków
finansowych, które powinny być wyłączone,
zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa
Finansów, spod regulacji art. 5 ust. 3 pkt 6
ustawy o finansach publicznych.

Projekt dotyczy określenia wykazu środków publicznych
niezaliczonych do środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostały
przekazane przez Komisję Europejską na podstawie
umowy o delegację w ramach partnerstwa w zarządzaniu.
Beneficjentem ww. środków jest Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.

31.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

MSZ

Maciej Szpunar
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

1.

2.

32.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie zakresu
informacji, jakie powinny
być zawarte w prognozach
zmian aktywności, dla
poszczególnych sektorów
gospodarki

Konieczność opracowania rozporządzenia
wynika z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych lub innych substancji
(Dz. U. Nr 130, poz. 1070).

33.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie krajowego
planu rozdziału
uprawnień do emisji
gazów cieplarnianych

Obowiązek opracowania aktu wynika
z projektu ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych.

Istotą projektu jest zapewnienie kompletności, spójności
oraz wiarygodności informacji zawartych w prognozach
zmian aktywności oraz konieczność terminowego
wypełniania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej,
wynikających z przepisów prawa UE , w zakresie
opracowywania prognoz wielkości emisji.

Rozporządzenie zawiera listę prowadzących instalacje
objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz
liczbę uprawnień do emisji przyznanych poszczególnym
prowadzącym instalacje.
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MŚ

MŚ

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
stanu

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

1.

2.

3.

4.

34.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie Krajowego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 20112016

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) Rada
Ministrów określa w drodze rozporządzenia
Krajowy Program Przeciwdziałania
Narkomanii.

Rada Ministrów określa Krajowy Program
Przeciwdziałania narkomani, uwzględniając kierunki
i rodzaje działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
harmonogram przyjętych działań, cele oraz sposoby
ich osiągania oraz ministrów odpowiedzialnych za ich
realizację, a także podmioty właściwe do podejmowania
określonych działań. W Krajowym Programie określa się
również kierunki działań przewidzianych do realizacji
przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.
Uchwalenie projektu spowoduje: ograniczenie używania
narkotyków i związanych z tym problemów społecznych
i zdrowotnych i ograniczenie podaży na środki
odurzające i substancje psychotropowe.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

Lp.

1.

35.

36.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

3.

4.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie Krajowego
Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2008 r. Nr 234, poz. 1570) Rada Ministrów
może określić programy zapobiegania
i zwalczania określonych zakażeń lub chorób
zakaźnych oraz lekooporności biologicznych
czynników chorobotwórczych, wynikające
z sytuacji epidemiologicznej kraju lub
z konieczności dostosowania do programów
międzynarodowych, mając na względzie
ich skuteczne wykonywanie oraz zapewnienie
objęcia ochroną zdrowotną osób, których
szczególne narażenie na zakażenie wynika
z sytuacji epidemiologicznej.

Polityka państwa w zakresie zapobiegania zakażeniom
HIV, opieki nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS
od 1996 r. realizowana jest na podstawie Krajowych
Programów ustalanych na kolejne lata. Pierwszy Krajowy
Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad
Osobami Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS
realizowany był w latach 1996-1998. Kolejne edycje
Programu obejmowały lata 1999-2003 oraz 2004-2006.
W chwili obecnej podstawą prawną działań jest
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005
roku w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. Nr 189, poz.
1590).
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570) dotychczasowe
przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych
i zakażeniach zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych (wydanych na podstawie
obowiązującej ustawy), nie dłużej jednak niż przez okres
2 lat. Tym samym istnieje potrzeba wydania
rozporządzenia określającego strategię postępowania
wobec problemu HIV/AIDS po roku 2010.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wynagrodzeń
konsultantów krajowych
i wojewódzkich

Projekt stanowi realizację upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach
w ochronie zdrowia.

Projekt rozporządzenia wprowadza zasady
wynagradzania konsultantów krajowych i wojewódzkich
w podstawowych i szczegółowych dziedzinach
medycyny.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

1.

2.

37.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wykazu
rodzajów czynności
zawodowych oraz
zalecanych szczepień
ochronnych wymaganych
u pracowników,
funkcjonariuszy, żołnierzy
lub podwładnych
podejmujących pracę,
zatrudnionych lub
wyznaczonych do
wykonywania tych
czynności

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Upoważnienie do wydania rozporządzenia
określone w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Regulacje rozporządzenia przyczynią się do realizacji
polityki zdrowotne państwa, której celem jest
zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, w szczególności przez przyczynienie się
do eliminacji zagrożeń epidemiologicznych związanych
z ryzykiem zagrożenia czynnikami biologicznymi
obecnymi w środowisku pracy, w tym wynikającym
z rodzaju wykonywanych czynności zawodowych przez
osoby narażone na zakażenie. Szczepienia ochronne,
obok środków ochrony osobistej (ubioru ochronnego)
i przestrzegania zasad higieny – stanowiących rodzaj
biernych i nieswoistej profilaktyki, są wysoce
skutecznym sposobem zapobiegania zakażeniom, gdyż
mają charakter czynny i swoisty. Powinny być stosowane
w szczególności, gdyż nie jest możliwe wyeliminowanie
ze środowiska pracy czynników chorobotwórczych
i jednocześnie, gdy charakter podejmowanych w pracy
czynności zawodowych powoduje istotne ryzyko
zakażenia się lub przeniesienia zakażenia przez
pracownika. Ryzyko takie ma miejsce szczególnie
w trakcie kontaktu z potencjalnie zakażonym materiałem
biologicznym pochodzenia ludzkiego, glebą,
zwierzętami, ale także podczas wykonywania czynności
na terenach epidemicznego lub endemicznego
występowania zachorowań wywołanych patogenami
chorobotwórczym. Szczególnym rodzajem czynności
są działania podejmowane przez żołnierzy i pracowników
wojska podczas pełnienia służby i pracy poza granicami
kraju powszechnym występowaniem poważnych
zagrożeń w ramach Polskich Kontyngentów
Wojskowych.
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MZ/
GIS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Przemysław
Biliński
Główny
Inspektor
Sanitarny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

4.

5.

6.

GUS

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny GUS

1.

2.

38.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2011

Dostosowanie zapisów w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok
2011 do zmian wprowadzonych w stanie
prawnym i w metodologii badań.

Skorygowanie zapisów w poszczególnych badaniach
w wyniku zgłoszenia zmian przez autorów badań.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu
i metodologii prowadzenia
i aktualizacji rejestru
podmiotów gospodarki
narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet
i zaświadczeń, oraz
szczegółowych warunków
i trybu współdziałania
służb statystyki publicznej
z innymi organami
prowadzącymi urzędowe
rejestry i systemy
informacyjne
administracji publicznej

Konieczność dostosowania do dyspozycji
zawartych w przepisach regulujących
uruchomienie i prowadzenie Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, przepisach regulujących
informatyzację działalności podmiotów
publicznych oraz w projekcie ustawy
o systemie informacji oświatowej

Zmiany dotyczą:
- wprowadzenia nowych wzorów wniosków
i zaświadczeń;
- zmiany w zakresie przedmiotowym krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;
- zmiany w zakresie sposobu pozyskiwania informacji
bezpośrednio z innych rejestrów referencyjnych dla
danej cechy, w tym rejestrów sądowych;
- zmiany w zakresie dokonywania wpisów w rejestrze
podmiotów przedsiębiorców w związku z planowanym
wejściem w życie koncepcji „zero okienka”;
- zmiany w zakresie wydawania zaświadczeń o numerze
identyfikacyjnym REGON.

39.

3.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

GUS

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny GUS

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

40.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wyłączenia
niektórych rodzajów
porozumień, zawieranych
pomiędzy
przedsiębiorcami
prowadzącymi działalność
ubezpieczeniową, spod
zakazu porozumień
ograniczających
konkurencję

Projekt będzie stanowił wykonanie delegacji
ustawowej zawartej w art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.). Obecnie obowiązujące
rozporządzenie z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów
porozumień, zawieranych pomiędzy
przedsiębiorcami prowadzącymi działalność
ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 137,
poz. 964) wygasa w dniu 31 marca 2011 r.
W związku z tym istnieje potrzeba wydania
nowego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia będzie określał rodzaje
porozumień zawieranych w obrębie sektora
ubezpieczeniowego, które nie będą objęte zakazem,
o którym mowa w art. 6ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wyłączenia
niektórych rodzajów
porozumień wertykalnych
spod zakazu porozumień
ograniczających
konkurencję

Projekt będzie stanowił wykonanie delegacji
ustawowej zawartej w art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.). Obecnie obowiązujące
rozporządzenie z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów
porozumień wertykalnych spod zakazu
porozumień ograniczających konkurencję
(Dz. U. Nr 230, poz. 1691) wygasa w dniu
31 maja 2011 r. W związku z tym istnieje
potrzeba wydania nowego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia będzie określał rodzaje
porozumień, które nie będą objęte zakazem, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.).

41.
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UOKiK

UOKiK

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Lp.

1.

42.

43.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie obiegu
informacji niejawnych
oraz organizacji
i funkcjonowania
kancelarii tajnych

Konieczność wydania nowego rozporządzenia
w przedmiotowej sprawie jest następstwem
uchwalenia nowej ustawy o ochronie
informacji niejawnych. Zmiana tej ustawy
spowodowała konieczność opracowanie
nowych zasad dotyczących organizacji
systemu kancelaryjnego w jednostkach
organizacyjnych oraz nowych – zgodnych
ze standardami obowiązującymi w Unii
Europejskiej – zasad obiegu informacji
niejawnych, co jest szczególnie istotne
w kontekście przygotowań do polskiego
przewodnictwa w Radzie UE.

Zmiany dotyczą dopuszczenia prowadzenia ewidencji
w formie elektronicznego rejestru dokumentów pod
warunkiem zapewnienia integralności, dostępności i
rozliczalności systemu teleinformatycznego, w którym
znajduje się ewidencja, obsługiwania przez kancelarię
tajną więcej niż jednej jednostki organizacyjnej, a także
tworzenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych
za obieg informacji niejawnych NATO i UE zwanych
kancelariami tajnymi międzynarodowymi.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie środków
bezpieczeństwa fizycznego

Konieczność wydania nowego rozporządzenia
w przedmiotowej sprawie jest następstwem
uchwalenia nowej ustawy o ochronie
informacji niejawnych. Uchwalenie nowej
ustawy spowodowało, iż niezbędnym stało się
opracowanie nowych zasad dotyczących
środków ochrony fizycznej – zbliżonych do
przepisów obowiązujących w innych krajach
Unii Europejskiej.

Zmiany zmierzają przede wszystkim w kierunku
racjonalności stosowania metod i środków służących
ochronie informacji niejawnych oraz adekwatności
rozwiązań odpowiednich do klauzul tajności informacji,
które przetwarzane są w jednostkach organizacyjnych.
W projekcie rozporządzenia przy doborze środków
bezpieczeństwa fizycznego bierze się pod uwagę dwa
elementy: klauzulę tajności informacji niejawnych oraz
poziom zagrożenia ich nieuprawnionego ujawnienia lub
utraty.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

KPRM

Jacek Cichocki
Sekretarz Stanu
w KPRM

KPRM

Jacek Cichocki
Sekretarz Stanu
w KPRM

Lp.

1.

44.

Tytuł

2.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wzorów
kwestionariusza
bezpieczeństwa
przemysłowego,
świadectwa
bezpieczeństwa
przemysłowego, decyzji
o odmowie wydania
świadectwa
bezpieczeństwa
przemysłowego oraz
decyzji o cofnięciu
świadectwa
bezpieczeństwa
przemysłowego

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące
dotychczas rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzoru
kwestionariusza bezpieczeństwa
przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego, decyzji o odmowie wydania
świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
oraz decyzji o cofnięciu świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. Nr
181, poz. 1504, z późn. zm.)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Poprawiony wzór kwestionariusza ograniczy
uznaniowość w interpretacji odpowiedzi udzielanych
przez zainteresowane podmioty oraz uprości procedury
bezpieczeństwa przemysłowego.

KPRM

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jacek Cichocki
Sekretarz Stanu
w KPRM

KWIECIEŃ - CZERWIEC
45.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych
warunków udzielania
pomocy finansowej
uczniom na zakup
podręczników

Wprowadzenie rozporządzenia pozwoli na
realizację zapisów Rządowego programu
pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka
szkolna”.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe
zasady realizacji Rządowego programu pomocy uczniom
w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

27

MEN

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

46.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
warunków i trybu
sprzedaży wierzytelności
Skarbu Państwa z tytułu
udzielonych poręczeń
i gwarancji, zamiany tych
wierzytelności na akcje
(udziały), rozłożenia ich
spłaty na raty oraz
umorzenia wierzytelności
w całości lub w części

Projektowane rozporządzenie ma na celu
uproszenie stosowania procedur odzyskiwania
wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu
udzielonych poręczeń i gwarancji
w szczególności poprzez wyeliminowanie
trudności interpretacyjnych pojawiających
się przy dotychczasowym korzystaniu
z przepisów obecnie obowiązującego
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
zamiany tych wierzytelności na akcje
(udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz
umorzenia wierzytelności w całości
lub w części (Dz. U. Nr 26, poz. 230).

Doprecyzowanie niektórych z pojęć występujących
w obecnie obowiązujących przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r., a także
wyeliminowanie, bądź zmiana przepisów sprawiających
trudności interpretacyjne lub dotyczące ich zastosowania
w praktyce.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie Narodowych
Celów Wskaźnikowych

Podstawą do wydania przedmiotowego
rozporządzenia jest przepis art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Określenie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata
2011-2017.

47.
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MF

MG

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

48.

Tytuł

2.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wysokości
zwiększenia wskaźnika
waloryzacji emerytur
i rent w 2012 r.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Podstawą prawną wydania rozporządzenia jest
art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz1227, z późn. zm.).
Należy zauważyć, że rozporządzenie to ma
charakter fakultatywny – uzależnione jest
od wyniku negocjacji w Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony
o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent,
w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest
corocznie przedmiotem negocjacji w ramach
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno –
Gospodarczych, w czerwcu, w roku poprzedzającym
waloryzację.
W 2011 r., w razie nieuzgodnienia stanowiska
Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych w sprawie zwiększenia wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent o co najmniej 20 % realnego
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, Rada Ministrów
ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia
zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia,
wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę
informacje o prognozowanych wielkościach
makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika
inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu
ustawy budżetowej na rok 2012. (w przypadku
uzgodnienia wysokości zwiększenia w TK – wysokość
tego zwiększenia podlega ogłoszeniu w MP w drodze
komunikatu ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego).
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MPiPS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

49.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania
pracowników niebędących
członkami korpusu służby
cywilnej zatrudnionych
w urzędach administracji
rządowej i pracowników
innych jednostek

W związku z wejściem w życie przepisów
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
której art. 26 ust. 4 stanowi, że „do
pracowników Kancelarii Akademii stosuje się
przepisy ustawy o pracownikach urzędów
państwowych”.

Celem jest aktualizacja tabeli IX w załączniku nr 3 do
rozporządzenia w części dotyczącej pracowników
zatrudnionych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk
(skreślenie kilku stanowisk oraz dopisanie kilku
stanowisk na wniosek Prezesa PAN).

50.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie nadania
Morskiemu Instytutowi
Rybackiemu
w Gdyni statusu
państwowego instytutu
badawczego

Opracowanie projektu wynika z potrzeby
nadania statusu państwowego instytutu
badawczego Morskiemu Instytutowi
Rybackiemu w Gdyni jako wyróżniającej się
jednostce naukowej spełniającej warunki
przepisów art. 21 i 22 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Projekt ma na celu prawne usankcjonowanie statusu
Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, w tym
określenie jego organizacji i sposobu działania.
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MPiPS

MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

51.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wprowadzenia
programu wykrywania
występowania zakażeń
wirusem choroby
niebieskiego języka
na 2011 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie przepisów wykonawczych
dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE
w odniesieniu do kontroli, monitorowania,
nadzoru i ograniczeń przemieszczeń
niektórych zwierząt należących do gatunków
podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego
języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007,
str. 37, z późn. zm.). Projekt ma na celu
uniknięcie przeszkód o charakterze
sanitarnym w handlu wewnątrzwspólnotowym
bydłem, owcami i kozami pochodzącym
z Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykazanie,
że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie występuje choroba niebieskiego języka.

Projekt ma na celu wprowadzenie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej programu wykrywania
występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego
języka.

52.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wprowadzenia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli
w stadach hodowlanych
gatunku kura (Gallus
gallus)” na 2011 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania rozporządzenia (WE)
nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych określonych
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność (Dz. U. L 325
z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.).

Projekt ma na celu wprowadzenie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach
hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)”. Program jest
prowadzony od 2007 r. i ma na celu zmniejszenie odsetka
zakażeń serotypami Salmonelli w stadach hodowlanych
do końca 2011 r.
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MRiRW

MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

53.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wprowadzenia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli
w stadach niosek gatunku
kura (Gallus gallus)”
na 2011 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania rozporządzenia (WE)
nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych określonych
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność (Dz. U. L 325
z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.).

Projekt ma na celu wprowadzenie do realizacji na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)”. Program
dla stad niosek jest prowadzony od 2008 r. i ma na celu
zmniejszenie odsetka zakażeń serotypami Salmonelli
w stadach niosek do końca 2011 r.

54.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli
w stadach brojlerów
gatunku kura (Gallus
gallus) na lata 2009 –
2011”

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania rozporządzenia (WE)
nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych określonych
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność (Dz. U. L 325
z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.).

Projekt ma na celu uaktualnienie wprowadzonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata
2009-2011. Program zwalczania dla stad brojlerów
rozpoczął się w 2009 r. i ma na celu zmniejszenie odsetka
zakażeń dwoma serotypami Salmonelli do poziomu 1%
lub mniej w 2011 r.
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MRiRW

MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

55.

56.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

3.

4.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wprowadzenia
na 2011 r. programów
zwalczania wścieklizny
i gąbczastej encefalopatii
bydła oraz programu
mającego na celu
wykrycie występowania
zakażeń wirusami
wywołującymi grypę
ptaków oraz poszerzenie
wiedzy na temat ryzyka
wystąpienia tej choroby

Opracowanie projektu ma na celu uniknięcie
przeszkód o charakterze sanitarnym w handlu
wewnątrzwspólnotowym zwierzętami
gospodarskimi pochodzącymi
z Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzenie programu zwalczania wścieklizny
ma na celu przeprowadzenie szczepień wolno żyjących
lisów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz badań
laboratoryjnych potwierdzających skuteczność tych
szczepień. Wprowadzenie programu zwalczania
gąbczastej encefalopatii bydła ma na celu wykrycie
każdego przypadku BSE w populacji bydła
w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przeprowadzenie
badań laboratoryjnych u wszystkich ubijanych sztuk
bydła. Celem programu dotyczącego grypy ptaków jest
wykrycie występowania zakażeń wirusami
wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy
na temat ryzyka wystąpienia tej choroby. W ramach
programu prowadzone będą badania mające na celu
stwierdzenie obecności krążenia wirusa grypy (wysokiej
i niskiej zjadliwości) u dzikich ptaków wodnych i drobiu.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli
w stadach indyków
hodowlanych” na lata
2010 – 2012

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania rozporządzenia (WE)
nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych określonych
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność.

Projekt ma na celu uaktualnienie wprowadzonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
w stadach indyków hodowlanych na lata 2010-2012”
oraz zmniejszenie odsetka zakażeń dwoma serotypami
Salmonelli w powyższych stadach, aż do uzyskania
nie więcej niż 1% stad zakażonych, do końca 2012 r.
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MRiRW

MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

57.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli
w stadach indyków
rzeźnych” na lata 2010 –
2012

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania rozporządzenia (WE)
nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych określonych
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność.

Projekt ma na celu uaktualnienie wprowadzonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
w stadach indyków rzeźnych na lata 2010-2012” oraz
zmniejszenie odsetka zakażeń dwoma serotypami
Salmonelli w powyższych stadach, aż do uzyskania nie
więcej niż 1% stad zakażonych, do końca 2012 r.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie maksymalnych
cen mleka i przetworów
mlecznych dostarczanych
do przedszkoli i szkół
w roku szkolnym
2011/2012

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 42a ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 11, poz. 65, z późn. zm.).

Projekt określi maksymalne ceny mleka i przetworów
mlecznych, dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku
szkolnym 2011/2012 w ramach realizowanego przez
Agencję Rynku Rolnego programu dopłat do spożycia
mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach
i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wysokości
środków finansowych
przeznaczonych
na wypłatę dopłaty
krajowej w roku szkolnym
2011/2012

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 46 ust. 6 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 11, poz. 65 z późn. zm.).

Projekt określi wysokość środków finansowych, jaka
będzie mogła zostać przeznaczona z budżetu państwa
na wypłatę dopłaty krajowej, w roku szkolnym
2011/2012 w szkołach podstawowych, w ramach
realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego programu
dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych
w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół
wyższych.

58.

59.
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MRiRW

MRiRW

MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

60.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia programu
zwalczania choroby
Aujeszkyego u świń

Opracowanie projektu wynika z konieczności
dostosowania zasad stałego monitorowania
choroby do zasad określonych
w „Wytycznych do decyzji Komisji
2008/185/WE w sprawie dodatkowych
gwarancji w handlu wewnątrzwspólnotowym
trzodą chlewną w odniesieniu do choroby
Aujeszkyego oraz kryteriów jakie musi
spełniać kraj członkowski lub region położony
na jego terytorium dla uzyskania statusu kraju
lub regionu wolnego od choroby Aujeszkyego
lub kraju lub regionu prowadzącego
zatwierdzony program zwalczania choroby
Aujeszkyego”.

Projekt ma na celu zmianę załącznika do obowiązującego
rozporządzenia, w szczególności, w odniesieniu do zasad
stałego monitorowania choroby, wprowadzenia pojęcia
„pojedynczego setroreagenta” oraz zaktualizowania
kosztów realizacji programu.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania
pracowników niebędących
członkami korpusu służby
cywilnej zatrudnionych
w urzędach administracji
rządowej i pracowników
innych jednostek

W związku z wejściem w życie z dniem
13 sierpnia 2010 r. rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajów i wykazów stanowisk, na których
pracownicy jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej są zatrudniani na zasadach
określonych w przepisach o pracownikach
urzędów państwowych (Dz. U. Nr 143, poz.
964).

Celem nowelizacji jest określenie wymogów
na stanowiskach i grup uposażenia pracowników
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazów
stanowisk, na których pracownicy jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na
zasadach określonych w przepisach o pracownikach
urzędów państwowych (Dz. U. Nr 143, poz. 964).

61.
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MRiRW

MS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Stanisław
Chmielewski
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

62.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowego
trybu oraz warunków
sprzedaży wierzytelności
Skarbu Państwa z tytułu
przychodów z
prywatyzacji oraz
dochodów z mienia,
którym gospodaruje
minister właściwy
do spraw Skarbu Państwa

Wykonanie delegacji zawartej w art.16 ust. 7
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest zapewnienie ministrowi właściwemu
do spraw Skarbu Państwa możliwości sprzedaży
wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu przychodów
z prywatyzacji oraz dochodów z mienia, którym
gospodaruje. Zaproponowane rozwiązania określają
katalog trybów, w których Minister Skarbu Państwa
będzie dokonywał sprzedaży wierzytelności Skarbu
Państwa.

63.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie zakresu,
szczegółowych zasad
i trybu kontroli
przeprowadzonej przez
ministra właściwego
do spraw Skarbu Państwa

Wykonanie delegacji zawartej w art. 19 pkt 1
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest określenie zakresu, szczegółowych
zasad i trybu kontroli przeprowadzonej przez ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa względem
państwowych jednostek organizacyjnych lub innych
organów administracji państwowej.

64.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych
zasad ewidencjonowania
majątku Skarbu Państwa

Wykonanie delegacji zawartej w art. 19 pkt 2
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest określenie szczegółowych zasad
ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.
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MSP

MSP

MSP

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adam
Leszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Zdzisław Gawlik
Podsekretarz
Stanu

Adam
Leszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

65.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania
składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego,
w który wyposażone
są jednostki budżetowe

Wykonanie delegacji zawartej w art. 19 pkt 3
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest określenie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe,
z uwzględnieniem zasady racjonalnej gospodarki,
wymogu stosowania trybu przetargu publicznego
lub publicznego zaproszenia do negocjacji przy
rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych
o znacznej wartości oraz określonych w odrębnych
przepisach zasad gospodarki finansowej jednostek
sektora finansów publicznych.

66.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie regulaminu
organizacyjnego Komitetu
Nominacyjnego oraz
szczegółowego trybu
i sposobu finansowania
jego zadań

Wykonanie delegacji zawartej w art. 23 ust. 4
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest nadanie regulaminu organizacyjnego
Komitetowi Nominacyjnemu, określającego jego
organizację, sposób powoływania członków oraz tryb
i sposobu finansowania.
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MSP

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adam
Leszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Zdzisław Gawlik
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

67.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie określenia
szczegółowego sposobu
i trybu przeprowadzania
postępowania
kwalifikacyjnego na
stanowisko członka
zarządu w spółkach
z większościowym
udziałem Skarbu Państwa
lub państwowych osobach
prawnych

Wykonanie delegacji zawartej w art. 24 ust. 6
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest określenie szczegółowego sposobu
i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko członka zarządu w spółkach
z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub
państwowych osób prawnych, z uwzględnieniem celu
postępowania kwalifikacyjnego, którym jest sprawdzenie
i ocena kwalifikacji kandydatów, wyłonienie najlepszego
kandydata na członka zarządu, jak również zasadę
adekwatności przetwarzanych danych osobowych,
o celów w jakich są one przetwarzane.

68.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu
organizowania przetargu
oraz aukcji na sprzedaż
składników aktywów
trwałych przez spółkę
z większościowym
udziałem Skarbu Państwa
lub państwowych osób
prawnych

Wykonanie delegacji zawartej w art. 38 ust. 6
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest szczegółowe określenie trybów
sprzedaży składników aktywów trwałych, polegających
na przetargu lub aukcji ogłoszonej publicznie.
Przepisy te zapewnią zawiadomienie szerokiego kręgu
potencjalnych nabywców, a także jawność
i transparentność prowadzonych postępowań.
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MSP

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jan Bury
Sekretarz Stanu

Jan Bury
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

1.

2.

3.

69.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie rodzaju,
zakresu i terminów
przekazywania ministrowi
właściwemu do spraw
Skarbu Państwa
sprawozdań
zawierających informacje
o spółce z udziałem
Skarbu Państwa lub
państwowej osobie
prawnej

Wykonanie delegacji zawartej w art. 41 ust. 2
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest zapewnienie ministrowi właściwemu
do spraw Skarbu Państwa możliwości pozyskiwania
sprawozdań zawierających informacje o spółce
z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby
prawnej. Informacje te są niezbędne dla prawidłowego
wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób
prawnych.

70.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wykazu
podmiotów o kluczowym
znaczeniu dla Skarbu
Państwa

Wykonanie delegacji zawartej w art. 44 ust. 5
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest określenie podmiotów o kluczowym
znaczeniu dla Skarbu Państwa. Przygotowanie wykazu
w/w podmiotów stanowi jeden z elementów Narodowego
Programu Nadzoru Właścicielskiego przygotowanego
przez Radę Gospodarczą przy Prezesie Rady Ministrów.
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MSP

MSP

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jan Bury
Sekretarz Stanu

Zdzisław Gawlik
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

71.

72.

73.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wzoru
kwestionariusza
przedsiębiorstwa
państwowego
przeznaczonego
do komercjalizacji oraz
wykazu dokumentów
niezbędnych
do sporządzenia aktu
komercjalizacji

Wykonanie delegacji zawartej w art. 55 ust. 6
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest określenie wzoru kwestionariusza
przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego
do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów
niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji,
z uwzględnieniem konieczności ustalenia sytuacji
prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz jego
sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie analiz spółki,
przeprowadzonych przed
zaoferowaniem do zbycia
akcji należących do
Skarbu Państwa

Wykonanie delegacji zawartej w art. 71 ust. 6
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest określenie zakresu analiz
przedprywatyzacyjnych, sposobu ich opracowania
i finansowania.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowego
trybu zbywania akcji
Skarbu Państwa

Wykonanie delegacji zawartej w art. 72 ust. 2
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest szczegółowe określenie kwestii
związanych z realizacją poszczególnych trybów
zbywania akcji należących do Skarbu Państwa.

40

MSP

MSP

MSP

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jan Bury
Sekretarz Stanu

Adam
Leszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Adam
Leszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

74.

75.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu
finansowania zbywania
akcji oraz formy zapłaty
za akcje nabywane
od Skarbu Państwa

Wykonanie delegacji zawartej w art. 74
ustawy o zasadach wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa.

Istotą projektu jest określenie sposobu finansowania
zbywania akcji oraz formy zapłaty za akcje nabywane
od Skarbu Państwa.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych
warunków oczyszczania
terenów z materiałów
wybuchowych
i niebezpiecznych oraz
warunków wyznaczania
miejsc przeznaczonych
do niszczenia materiałów
wybuchowych
i niebezpiecznych

Wykonanie delegacji ustawowej określonej
w m.in. 25c ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie
oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych, w tym:
1) tryb zgłaszania informacji o znalezieniu wszelkiego
rodzaju materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
2) tryb rejestrowania lub ewidencjonowania zgłoszeń
o znalezieniu materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych;
3) tryb zabezpieczania:
a) materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
b) miejsca znalezienia materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych,
c) ludności,
d) zwierząt;
4) sposób i zakres udziału Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w oczyszczaniu terenów
z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego;
5) warunki wyznaczenia miejsc przeznaczonych
do niszczenia materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych.
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MSWiA

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adam
Leszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

1.

2.

3.

4.

76.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu
organizowania
i prowadzenia działalności
w dziedzinie promocji
zdrowia psychicznego
i zapobiegania
zaburzeniom psychicznym

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przewiduje zmiany w przepisach
upoważniających do wydania licznych aktów
wykonawczych, w tym w art. 4 ust. 3
zawierającym upoważnienie dla Rady
Ministrów do wydania rozporządzenia
określającego działania w dziedzinie promocji
i profilaktyki zdrowia psychicznego, stąd też
konieczność wydania nowego rozporządzenia
w sprawie sposobu organizowania
i prowadzenia działalności w dziedzinie
promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

W rozporządzeniu określone zostaną podstawy
prowadzenia przez wskazane w ustawie podmioty
działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego
i profilaktyki zaburzeń psychicznych, z uwzględnieniem
realizacji celów Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego oraz konieczności zapewnienia
adekwatnej pomocy w sytuacjach zbiorowego zagrożenia
zdrowia psychicznego ludności (powodzie, pożary, itd.).

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
przekazywania
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej
i informacji
o nieudzieleniu takiej
pomocy z wykorzystaniem
aplikacji SHRiMP

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika
z kontynuacji procesu wdrażania aplikacji
SHRIMP w kolejnych podmiotach
udzielających pomocy.

Uzupełnienie wykazu podmiotów udzielających pomocy,
zobowiązanych do przekazywania sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej i informacji
o nieudzieleniu takiej pomocy za pośrednictwem
aplikacji SHRIMP o ministerstwa (za wyjątkiem ministra
właściwego do spraw transportu), pozostałe urzędy
centralne, wojewodów, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony
Środowiska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Ochotnicze Hufce Pracy, Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, Państwowy Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, naczelników urzędów celnych
oraz dyrektorów izb celnych.

77.

42

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

LIPIEC - WRZESIEŃ
78.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie określenia
liczby osób, które w 2012 r.
mogą być powołane
do czynnej służby
wojskowej, zasadniczej
służby lub szkolenia
w obronie cywilnej
oraz służby w formacjach
uzbrojonych
niewchodzących w skład
Sił Zbrojnych

Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego z art. 57 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Potrzeba wydania tej regulacji wynika
z konieczności corocznego określenia przez
Radę Ministrów liczby osób, które mogą
być powołane w roku kalendarzowym
do czynnej służby wojskowej oraz jej form
równorzędnych, z uwzględnieniem potrzeb
uzupełnieniowych Sił Zbrojnych RP
i wskazaniem rodzajów czynnej służby
wojskowej oraz poszczególnych formacji,
do których następowałoby powołanie, w tym
możliwość odbywania danego rodzaju służby
przez ochotników w ramach danych limitów
osób.
Ze względu na fakt, iż w obowiązującym
stanie prawnym zawieszone jest powołanie
osób do odbywania zasadniczej służby
wojskowej i przeszkolenia wojskowego
absolwentów szkół wyższych,
w przedmiotowym projekcie nie określa się
liczby osób, które mogą być powołane
do obowiązkowych form czynnej służby
wojskowej, a także do zasadniczej służby
i szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby
w formacjach uzbrojonych niewchodzących
w skład Sił Zbrojnych RP.

Przepisy rozporządzenia określają wielkości liczbowe
(limity) osób, które mogą być powoływane w 2012 r.
w trybie ochotniczym do czynnej służby wojskowej.
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MON

gen. Mieczysław
Cieniuch
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

3.

4.

5.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

W projekcie rozporządzenia podaje się
natomiast limity osób, które ochotniczo mogą
być powołane do odbycia ćwiczeń
wojskowych, wykonywania obowiązków
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
do pełnienia służby przygotowawczej oraz
okresowej służby wojskowej.

79.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie określenia
limitu świadczeń
rzeczowych
wykonywanych w 2012 r.
na rzecz obrony

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie określenia limitu świadczeń
rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz
obrony zostanie opracowany w celu
wykonania upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 208 ust. 5 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
Potrzeba wydania tej regulacji wynika
z konieczności corocznego określenia
przez Radę Ministrów liczby nieruchomości
i rzeczy ruchomych, które mogą zostać
wykorzystane w ramach świadczeń
rzeczowych na potrzeby udziału wojska
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji
ich skutków oraz przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej.

Przepisy rozporządzenia określają wielkości liczbowe
(limity) nieruchomości i rzeczy ruchomych, które mogą
być pobrane w 2012 r. z gospodarki narodowej w ramach
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
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MON

gen. Mieczysław
Cieniuch
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

Lp.

1.

80.

81.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wysokości
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
w 2012 r.

Realizacja przepisu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.
1679, z późn.zm.)

Określenie wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę, które będzie obowiązywało w 2012 r., jeśli
nie dojdzie do uzgodnienia tego wynagrodzenia przez
Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wykorzystania
w 2011 r. środków
Funduszu Rezerwy
Demograficznej
na uzupełnienie niedoboru
funduszu emerytalnego
wynikającego z przyczyn
demograficznych

Jeżeli przewidziana w planie Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych dotacja budżetowa
na 2011 r., przeznaczona na uzupełnienie
środków na wypłaty świadczeń
gwarantowanych przez państwo ulegnie
wyczerpaniu, może zaistnieć potrzeba
zasilenia FUS dodatkowymi środkami z FRD,
w celu zapewnienia wypłaty świadczeń
finansowanych z funduszu emerytalnego.

Plan Finansowy FUS na 2011 r., będący załącznikiem
do Ustawy budżetowej na 2011r. zakłada zasilenie
funduszu emerytalnego środkami zgromadzonymi
na rachunku Funduszu Rezerwy Demograficznej
w kwocie 4 mld zł - w celu konieczności zapewnienia
wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu
emerytalnego.
Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Rada Ministrów,
w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie
środków FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu
emerytalnego wynikającego z przyczyn
demograficznych, mając na względzie konieczność
zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych
z funduszu emerytalnego.
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MPiPS

MPiPS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1.

82.

83.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wysokości
środków finansowych
przeznaczonych
na płatność niezwiązaną
za 2011 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia zawartego
w art. 33ff ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia
2003 r. o organizacji rynków owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu
oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r.
Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158,
poz. 989).

Projekt ma na celu określenie wysokości środków
przeznaczonych z budżetu krajowego na płatność
uzupełniającą niezwiązaną z produkcją w sektorze
tytoniu. Maksymalna wysokość wsparcia przewidziana
dla tego sektora na 2011 r. wynosi 49 mln Euro.
Wsparcie przysługuje plantatorom tytoniu, którzy
w latach 2005-2006 byli stroną umowy na uprawę.
Kwota krajowych płatności uzupełniających jest
określana w maksymalnej wysokości przewidzianej na
to wsparcie w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009
oraz w wydanej corocznie decyzji Komisji Europejskiej
„zatwierdzającej krajowe uzupełniające płatności
bezpośrednie w Polsce” na dany rok. Ma to na celu
wyrównanie szans polskich producentów tytoniu
na rynku wspólnotowym.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia
odznaki honorowej
„Zasłużony dla
Rybactwa”, ustalenia jej
wzoru oraz zasad
i trybu nadawania,
a także sposobu noszenia

Opracowanie projektu wynika z potrzeby
honorowania przez ministra właściwego
do spraw rybołówstwa osób szczególnie
zasłużonych dla branży rybackiej.

Projekt ustanowi odznakę honorową „Zasłużony dla
Rybactwa”, ustali jej wzór, zasady i tryb nadawania
oraz sposób noszenia.
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MRiRW

MRiRW

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

1.

2.

84.

85.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie opłat
za umieszczanie odpadów
na składowisku

Zmniejszenie ilości składowanych odpadów
i rozwój innych metod zagospodarowania
odpadów. Umożliwienie planowania
inwestycji przedsiębiorcom.

Zmiana systemu opłat za składowanie ma na celu
usprawnienie systemu naliczania opłat i wzrost
przedmiotowych stawek celem promowania odzysku
i recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania poza
składowaniem.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie programu
badań statystycznych
statystyki publicznej
na rok 2012

Akt wykonawczy do art. 18 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).
Stosownie do powołanej wyżej ustawy
(art. 15) projekt programu badań
statystycznych, na podstawie propozycji
przygotowanej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, jest ustalany
corocznie, na każdy następny rok
i przedstawiany Radzie Ministrów nie później
niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

Program ujmuje badania Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ministrów i kierowników naczelnych
i centralnych organów administracji rządowej oraz
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jak również
realizowane wspólnie przez służby statystyki publicznej
z innymi naczelnymi lub centralnymi organami
administracji rządowej. Badania te będą realizowane
na podstawie informacji zbieranych obligatoryjnie
i na zasadach dobrowolności w formie sprawozdawczości
bieżącej 2012 r. oraz danych administracyjnych,
sprawozdawczości rocznej z danymi za rok 2012
oraz danych administracyjnych przekazywanych przez
podmioty w roku 2013 i wskazanych danych za lata
poprzednie. Program stanowi podstawę do zbierania,
przekazywania i opracowywania wynikowych informacji
statystycznych.
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MŚ

GUS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
stanu

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny GUS

Lp.

Tytuł

1.

2.

86.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2011

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

4.

5.

6.

GUS

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny GUS

3.

Dostosowanie zapisów w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok
2011 do zmian wprowadzonych w stanie
prawnym i w metodologii badań.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Organ
odpowiedzialny

Skorygowanie zapisów w poszczególnych badaniach
w wyniku zgłoszenia zmian przez autorów badań.

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ
87.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie określenia
liczby stanowisk
służbowych
w poszczególnych
korpusach kadry
zawodowej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego z art. 4 ust. 4
ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.
Potrzeba wydania rozporządzenia wynika
z konieczności dostosowania wewnętrznej
struktury stanowisk kadry zawodowej
do zmian zachodzących w Siłach Zbrojnych
RP, w tym zmniejszenia ich liczebności
i budowy Narodowych Sił Rezerwowych.

Przepisy rozporządzenia określą strukturę wewnętrzną
stanowisk służbowych w Siłach Zbrojnych RP
uwzględniającą ich strukturę, przez wskazanie liczby
stanowisk w poszczególnych korpusach kadry,
tj. korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.
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gen. Mieczysław
Cieniuch
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

Lp.

1.

88.

89.

90.

Tytuł

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4.

5.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Czesława
Ostrowska
Podsekretarz
Stanu

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie algorytmu
ustalania kwot środków
Funduszu Pracy
na finansowanie zadań
w województwie

Potrzeba dostosowania przepisów
rozporządzenia do regulacji ustawowych.
Nowelizacja rozporządzenia dotyczy
racjonalizacji ustalania limitów na wydatki
fakultatywne oraz przeznaczenie powstałych
w ten sposób oszczędności na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej.

Zwiększenie środków z Funduszu Pracy ustalonych
według algorytmu, przeznaczonych na wydatki aktywne
w ramach oszczędności powstałych w środkach
przeznaczonych na zadania fakultatywne.
Zwiększenie liczby osób objętych aktywnymi formami
aktywizacji w ramach puli środków przeznaczonych
dla województw.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie stawki zwrotu
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
wykorzystywanego
do produkcji rolnej
na 1 litr oleju w 2012 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia zawartego w art. 4
ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379).

Projekt ma na celu określenie stawki zwrotu podatku
akcyzowego na 1 litr oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2012 r.

MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wysokości
dopłat do składek z tytułu
ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt
gospodarskich w 2012 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia zawartego w art. 5
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249,
z późn. zm.).

Projekt ma na celu określenie wysokości dopłat
do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich w 2012 r.

MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
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MPiPS

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5.

1.

2.

3.

4.

91.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie stawek
płatności związanej
w zależności od zawartości
skrobi w ziemniakach
skrobiowych

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia zawartego w art. 38
ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.).

Projekt umożliwi wypłatę wsparcia finansowego
w formie płatności związanych z produkcją za ziemniaki
skrobiowe dostarczone w roku gospodarczym 2011/2012.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wysokości
środków finansowych
przeznaczonych
na płatności niezwiązane
za rok gospodarczy
2011/2012

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upoważnienia zawartego w art. 38f
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1702, z późn. zm.).

Projekt umożliwi wypłatę wsparcia finansowego
w formie płatności niezwiązanej z produkcją
za ziemniaki skrobiowe z roku gospodarczego
2011/2012.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej,
informacji o nieudzieleniu
takiej pomocy
oraz sprawozdań
o zaległościach
przedsiębiorców
we wpłatach świadczeń
należnych na rzecz
sektora finansów
publicznych

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika
z kontynuacji procesu wdrażania aplikacji
SHRIMP jako centralnego rejestru pomocy
de minimis.

Skrócenie terminu sporządzenia sprawozdania przez
podmioty przekazujące sprawozdania z wykorzystaniem
aplikacji SHRIMP z 30 do 7 dni od dnia udzielenia
pomocy.

92.

93.

50

MRiRW

MRiRW

UOKiK

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

94.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego sposobu
obliczania wartości
pomocy publicznej
udzielanej w różnych
formach

Konieczność doprecyzowania przepisów
budzących wątpliwości rozstrzyganych
obecnie w drodze interpretacji.

Doprecyzowanie przepisów o obliczeniu wartości
pomocy w przypadku gdy beneficjentami są wspólnicy
spółek, małżonkowie, współwłaściciele rzeczy wspólnej.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wyłączenia
określonych porozumień
specjalizacyjnych
i badawczo-rozwojowych
spod zakazu porozumień
ograniczających
konkurencję

Projekt będzie stanowił wykonanie delegacji
ustawowej zawartej w art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.). Obecnie obowiązujące
rozporządzenie z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie wyłączenia określonych
porozumień specjalizacyjnych i badawczorozwojowych spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 230,
poz. 1692) wygasa w dniu 31 grudnia 2011 r.
W związku z tym istnieje potrzeba wydania
nowego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia będzie określał rodzaje
porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych,
które nie będą objęte zakazem, o którym mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie Nomenklatury
Scalonej

Ma na celu zapewnienie prawidłowych
odniesień do rozporządzenia Komisji (WE)
zmieniającego na kolejny rok załącznika I
do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
w sprawie nomenklatury taryfowej
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej.

Uproszczenie zbierania danych statystycznych na temat
wewnętrzno-wspólnotowego handlu towarami,
określonymi w Dziale 99 Nomenklatury Scalonej.

95.

96.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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UOKiK

UOKiK

GUS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny GUS

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

1.

2.

97.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego
rejestru urzędowego
podziału terytorialnego
kraju oraz związanych
z tym obowiązków
organów administracji
rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego

Dostosowanie obecnego rozporządzenia
do zmian w podziale terytorialnym kraju,
jakie prawdopodobnie będą wprowadzone
z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzenie zmian dotyczących identyfikatorów
i nazw jednostek podziału terytorialnego w związku
ze zmianami w podziale terytorialnym kraju
do Załącznika 1 rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS)

Dostosowanie obecnego rozporządzenia
do zmian w podziale terytorialnym kraju,
jakie prawdopodobnie będą wprowadzone
z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzenie zmian dotyczących symboli i nazw
jednostek NTS w związku ze zmianami w podziale
terytorialnym kraju.

98.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

52

GUS

GUS

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny GUS

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny GUS

Lp.

Tytuł

1.

2.

99.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2012

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Dostosowanie zapisów w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok
2012 do zmian wprowadzonych w stanie
prawnym i w metodologii badań.

Istota projektu
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Skorygowanie zapisów w poszczególnych badaniach
w wyniku zgłoszenia zmian przez autorów badań.

53

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
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