PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
RADY MINISTRÓW
lipiec - grudzień 2 0 1 0 r.

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MEN

Krystyna Szumilas
Sekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

lipiec -wrzesień
1.

Konieczność wprowadzenia zmian
w Programie „Radosna szkoła” wynika
z zaistniałych w II edycji Programu
problemów, które utrudniają jego realizację
oraz z trudności, jakich przysparza
interpretacja niektórych przepisów aktów
prawnych regulujących załoŜenia Programu
„Radosna szkoła” lub brak regulacji
pewnych aspektów.

Projekt zakłada w szczególności:
- umoŜliwienie szkołom, które z przyczyn od siebie
niezaleŜnych zmuszone były zwrócić przyznane
wsparcie finansowe, ponowne wnioskowanie
o dofinansowanie (powódź);
- wskazanie wymogu zawierania umów między
wojewodą a organem prowadzącym szkołę;
- doprecyzowanie, co moŜna uznać za wkład własny
finansowy i w jakich przypadkach nie ma
konieczności określania jego wysokości;
- uregulowanie szczegółowego sposobu rozliczania
wsparcia finansowego przez organy prowadzące
szkoły;
- umoŜliwienie, w przypadku oszczędności
powstałych w budŜecie wojewody, zwiększenia
przez wojewodę kwot wsparcia finansowego tym
organom prowadzącym szkoły, które wnioskowały
o wsparcie pomniejszone, pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniego wkładu własnego;
- zamiast zapisu dotyczącego nawierzchni placu
zabaw „amortyzującej upadek dziecka z wysokości
do 1,50 m, wprowadzenie zapisu dotyczącego
nawierzchni „amortyzującej upadek dziecka zgodnie
z Polskimi Normami”.
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bip.men.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie form
i zakresu
finansowego
wspierania organów
prowadzących
w zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w klasach I-III szkół
podstawowych
i ogólnokształcących
szkół muzycznych
I stopnia.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

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

Art. 145 ust. 4 ustawy o SłuŜbie Celnej.

3.

3.

Podstawa prawna – art. 7 ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991r. o kontroli skarbowej

4.

5.

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 –moŜliwość 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.

Rozporządzenie określa wielokrotność kwoty bazowej,
z uwzględnieniem szczególnych zadań, jakie wykonuje
SłuŜba Celna.
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MF

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz Stanu
Generalny
Inspektor Kontroli
Skarbowej

MF

Jacek Kapica
Podsekretarz Stanu

bip.mofnet.gov.pl

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenia
w sprawie sposobu
i trybu współdziałania
organów kontroli
skarbowej oraz
inspektorów
i pracowników
z organami
administracji
rządowej
i samorządowej oraz
innymi państwowymi,
gminnymi,
powiatowymi
i wojewódzkimi
jednostkami
organizacyjnymi

Organ
odpowiedzial
ny

bip.mofnet.gov.pl

1.

2.

Istota projektu

Lp.

1.

4.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Zapewnienie zasady ciągłości realizacji
zadań publicznych, wynikającej z załoŜeń
przyjętych dla reformy organizacji sektora
finansów publicznych. Zadania publiczne
realizowane dotychczas przez gospodarstwa
pomocnicze powinny być – ze względu na
skalę i zakres działalności oraz specyfikę tej
działalności – wykonywane między innymi
w nowej formie organizacyjnej ustanowionej
w ustawie o finansach publicznych,
tj. instytucji gospodarki budŜetowej
utworzonej poprzez przekształcenie
gospodarstwa pomocniczego. Takie
rozwiązanie stanowi wyjątek od
przewidzianej w ustawie systemowej ogólnej
zasady likwidacji wszystkich gospodarstw
pomocniczych państwowych jednostek
budŜetowych.

Określenie zasad przekształcenia gospodarstw
pomocniczych w instytucje gospodarki budŜetowej,
w których naleŜy uwzględnić rozliczenia związane
z zakończeniem działalności gospodarstw
pomocniczych. Ma to na celu zapewnienie ciągłości
realizacji zadań państwowych wykonywanych przez
działające w sferze rządowej dotychczasowe podmioty
i zarazem umoŜliwienie dysponentom części
budŜetowych utworzenie instytucji gospodarki
budŜetowej poprzez przekształcenie gospodarstwa
pomocniczego, w przypadku takiej woli Rady
Ministrów lub w stosunku do jednostek, o których
mowa w art. 139 ust. 2 ustawy, w przypadku woli
kierowników tych jednostek.

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.
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MF

6.

Adres
BIP

7.

Hanna Majszczyk
Podsekretarz Stanu

MG

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
sposobu i trybu
przekształcenia
gospodarstw
pomocniczych
państwowych
jednostek
budŜetowych
w instytucje
gospodarki
budŜetowej

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mofnet.gov.pl

5.

Tytuł

Lp.

1.

6.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Wejście w Ŝycie 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 sprzedaŜy
na Jednolitym Rynku
Europejskim

Wejście w Ŝycie 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.
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6.

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

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

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

7.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Wejście w Ŝycie 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 branŜowego 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.

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

Wejście w Ŝycie 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.
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6.

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

2.

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

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

1.

8.

9.

3.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

1.

2.

10.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wykazu dróg
krajowych lub ich
odcinków, na których
pobiera się opłatę
elektroniczną

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MI

Radosław Stępień
Podsekretarz Stanu

Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa drogi
krajowe lub ich odcinki, na których pobierana będzie
opłata elektroniczna.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

3.
Z dniem 24 grudnia 2008 r. weszła w Ŝycie 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 wdroŜenia
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 uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (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 upowaŜnienie do
wydania rozporządzenia w sprawie wykazu dróg
krajowych lub ich odcinków, na których pobiera
się opłatę elektroniczną. W związku z powyŜszym
niezbędne jest wydanie przywołanego
rozporządzenia.

Istota projektu
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Lp.

1.

11.

Tytuł

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
ustalenia wysokości
stawek opłaty
elektronicznej

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MI

Radosław Stępień
Podsekretarz Stanu

Przedmiotowy projekt rozporządzenia 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.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

3.
Z dniem 24 grudnia 2008 r. weszła w Ŝycie 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 wdroŜenia
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 uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (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 2 ustawy
o drogach publicznych zawiera upowaŜnienie do
wydania rozporządzenia w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty elektronicznej.
W związku z powyŜszym niezbędne jest wydanie
przywołanego rozporządzenia.

Istota projektu
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Lp.

1.

12.

Tytuł

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
obliczania
maksymalnej stawki
opłaty elektronicznej

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

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

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Radosław Stępień
Podsekretarz Stanu
MI

bip.mi.gov.pl

3.
Z dniem 24 grudnia 2008 r. weszła w Ŝycie 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 wdroŜenia
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 uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (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 upowaŜnienie do wydania
rozporządzenia w sprawie maksymalnej stawki
ww. opłaty. W związku z powyŜszym niezbędne
jest wydanie przywołanego rozporządzenia.

Istota projektu
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Lp.

1.

13.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wykazu linii
kolejowych
o znaczeniu
państwowym

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów
ustalający nowy wykaz linii kolejowych
o państwowym znaczeniu jest opracowywany
na wniosek Ministra Obrony Narodowej dotyczący uaktualnienia wykazu linii
kolejowych państwowego znaczenia ze
względów wyłącznie obronnych. W związku
z tym, iŜ wykaz linii kolejowych
państwowego znaczenia określany przez
Radę Ministrów obejmuje takŜe linie
kolejowe o znaczeniu wyłącznie obronnym,
których dotyczy wniosek MON konieczne
stało się dokonanie zmian w tym wykazie.
Ponadto z wnioskiem o zmianę
obowiązującego wykazu linii kolejowych
o państwowym znaczeniu wystąpił zarządca
infrastruktury kolejowej, tj. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

Istotą projektu jest zmiana załącznika do
rozporządzenia, w którym zamieszczony jest wykaz
linii o państwowym znaczeniu.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
metod i środków
kontroli w zakresie
ochrony Ŝeglugi
i portów morskich

Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
z art. 42 ustawy z dnia 4 września 2008 r.
o ochronie Ŝeglugi i portów morskich (Dz. U.
z 2008 r. Nr 171, poz. 1055).

Projekt określa metody i środki, które mogą być uŜyte
przez jednostki ochrony portu, przy kontroli dostępu
osób i pojazdów przed wejściem/wjazdem na teren
portu lub obiektu portowego, w celu zapewnienia
ochrony Ŝeglugi i portów morskich.

MI

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

14.

Tytuł

Anna WypychNamiotko
Podsekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl
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MI

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Przyczyną opracowania projektu jest
potrzeba zapewnienia szybkości i płynności
czynności kontrolnych realizowanych
w portach lotniczych przez upowaŜnionych
pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Istotą projektu jest:
− zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa pracowników
Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykonujących
czynności kontrolne w portach lotniczych,
− zmiana redakcyjna – zmiana numeracji (§121 na §
123 – błąd w obecnej wersji).

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
obiektów i robót
budowlanych,
w sprawach których
organem pierwszej
instancji jest
wojewoda

Katalog obiektów i robót budowlanych,
wymienionych w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
Prawo budowlane, w sprawach których
organem pierwszej instancji jest wojewoda
jest niewystarczający. Praktyka wskazuje,
Ŝe celowym jest jego rozszerzenie oraz
wykluczenie występujących dotychczas
sytuacji polegających na tym, Ŝe w jednej
sprawie polegającej na budowie obiektu
budowlanego lub wykonywaniu robót
budowlanych organem pierwszej instancji
jest zarówno starosta jak teŜ wojewoda.

Projekt rozporządzenia przewiduje rozszerzenie
zakresu właściwości rzeczowej wojewody jako organu
pierwszej instancji o sprawy dotyczące budowy metra
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz
o rurociągów przesyłowych.
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MI

6.

Adres
BIP

7.

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

2.

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

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mi.gov.pl

1.

15.

16.

3.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

2.

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

3.

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika
z konieczności dostosowania wewnętrznej
struktury stanowisk kadry zawodowej do
zmian organizacyjnych przeprowadzanych
w Siłach Zbrojnych oraz do załoŜeń procesu
profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, a takŜe
określenia liczby stanowisk w korpusie
oficerów zawodowych, podoficerów
zawodowych i szeregowych zawodowych
stosownie do nowych form słuŜby.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

W procesie profesjonalizacji zakłada się, Ŝe trzon armii
stanowić będą Ŝołnierze pełniący zawodową słuŜbę
wojskową oraz ochotniczą słuŜbę kontraktową
wprowadzoną w miejsce obecnej obowiązkowej słuŜby
wojskowej dla poborowych. Zakłada się ponadto
utrzymanie odpowiedniego zasobu wyszkolonych
rezerw osobowych, wyodrębnionych jako Narodowe
Siły Rezerwowe. W związku z powyŜszym niezbędnym
jest określenie liczebności poszczególnych korpusów
kadry zawodowej z uwzględnieniem nowych form
słuŜby oraz wdroŜonych zmian organizacyjnych
związanych z przygotowaniem Sił Zbrojnych RP do ich
funkcjonowania w warunkach zawieszenia
obowiązkowej słuŜby wojskowej.
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MON

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

gen. broni
Mieczysław
Cieniuch
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska Polskiego

Adres
BIP

7.

biuletyn.mon.gov.pl

1.

17.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

18.

Tytuł

2.

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Nowe regulacje, stosownie do załoŜeń
procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, przewidują
m.in. utworzenie Narodowych Sił
Rezerwowych. W ramach NSR słuŜbę
wojskową będą mogli pełnić Ŝołnierze
rezerwy w wyniku ochotniczo zawartych
kontraktów. W związku z tym w ustawie
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn.
zm.), dodano przepis art. 132 d określający
świadczenia dla Ŝołnierzy rezerwy z tytułu
pełnienia przez nich słuŜby w ramach NSR.
Przepis ten stanowi zarazem podstawę
prawną wydania rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie świadczeń dla Ŝołnierzy
rezerwy pozostających na przydziałach
kryzysowych.

Przepisy rozporządzenia określają szczegółowy tryb,
sposób i zakres oraz warunki przyznawania Ŝołnierzom
rezerwy pozostającym na przydziałach kryzysowych
świadczeń z tytułu posiadania przydziału kryzysowego
i w związku z pełnieniem słuŜby wojskowej w ramach
Narodowych Sił Rezerwowych.

MON

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

gen. broni
Mieczysław
Cieniuch
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska Polskiego
bip.mon.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
świadczeń dla
Ŝołnierzy rezerwy
pozostających na
przydziałach
kryzysowych

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie
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Lp.

Tytuł

2.

Pakiet 4 projektów
rozporządzeń Rady
Ministrów
zmieniających
rozporządzenia
w sprawie:
- wykazu spółek,
przedsiębiorstw
państwowych
i jednostek badawczo rozwojowych,
prowadzących
działalność na potrzeby
bezpieczeństwa
i obronności państwa,
a takŜe spółek
realizujących obrót
z zagranicą towarami,
technologiami
i usługami o znaczeniu
strategicznym dla
bezpieczeństwa
państwa oraz dla
utrzymania
międzynarodowego
pokoju
i bezpieczeństwa;
- wykazu
przedsiębiorców
o szczególnym
znaczeniu gospodarczoobronnym;

3.

Uaktualnienie nazw podmiotów powstałych
w wyniku przekształcenia (komercjalizacji)
przedsiębiorstw państwowych w spółki
Skarbu Państwa.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Proponowana nowelizacja jest zmianą formalną
sankcjonującą jedynie stan faktyczny i dokonane juŜ
przekształcenia własnościowe podmiotów.

MON

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Marcin Idzik
Podsekretarz Stanu

bip.mon.gov.pl

1.

19.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie
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Lp.

1.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

2.

3.

4.

5.

6.

Adres
BIP

7.

- określenia
przedsiębiorstw
państwowych oraz
jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa
o szczególnym
znaczeniu dla
gospodarki państwa;
- ulg we wpłatach
z zysku przedsiębiorstw
państwowych oraz
jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa
wykonujących zadania
na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa
państwa
20.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie
upowaŜnienia zawartego w art. 176 ust. 3
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) w związku
z planowanymi w 2010 r. ćwiczeniami
w jednostkach przewidzianych do
militaryzacji.

Istotą projektu jest ustalenie liczby osób powoływanych
do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych
do militaryzacji z uwzględnieniem potrzeby
zapewnienia realizacji zadań przewidzianych dla tych
jednostek na czas mobilizacji oraz wojny.
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MON

Zbigniew
Włosowicz
Podsekretarz Stanu
do Spraw Polityki
Obronnej

bip.mon.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia liczby osób
powoływanych
w 2010 r. do odbycia
ćwiczeń
w jednostkach
przewidzianych do
militaryzacji

Lp.

1.

21.

Tytuł

2.

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia
stanowi wykonanie upowaŜnienia zwartego
w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 września
2008 r. o ochronie Ŝeglugi i portów morskich
(Dz. U. Nr 171, poz. 1055).
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
za ochronę Ŝeglugi i bezpieczeństwo portów
na polskich obszarach morskich
odpowiedzialne są organy administracji
morskiej i StraŜ Graniczna.

Projekt przewiduje moŜliwość podjęcia przez Ministra
Obrony Narodowej decyzji o uŜyciu do wsparcia StraŜy
Granicznej sił i środków będących w posiadaniu Sił
Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej
lub Wojsk Specjalnych.
Odpowiednio do decyzji Ministra Obrony Narodowej,
pododdziałami wydzielonymi przez Szefa Sztabu
Generalnego WP do zapobieŜenia atakowi, dowodzi
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP lub Dowódca
Wojsk Specjalnych, w przypadku ich samodzielnego
działania. Ww. dowódcy organizują równieŜ
współdziałanie ze StraŜą Graniczną i terenowymi
organami administracji morskiej.
Projekt rozporządzenia narzuca obowiązek stosowania
sił i środków w taki sposób, aby minimalizować
niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub zdrowia osób
postronnych, ograniczyć zniszczenia mienia oraz
szkody wyrządzone uczestnikom ataku. Proponowane
zapisy zdejmują jednak obowiązek ochrony Ŝycia
sprawców oraz ograniczenia strat materialnych
w przypadku, jeŜeli na statku znajduje się nuklearne
urządzenie wybuchowe i istnieje groźba uŜycia
go do ataku terrorystycznego.
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MON

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

gen. broni
Mieczysław
Cieniuch
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska Polskiego

bip.mon.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
trybu postępowania
i sposobu
współdziałania
organów w celu
zapobieŜenia
niebezpieczeństwu
groŜącemu statkom,
obiektom portowym
i portom oraz
związanej z nimi
infrastrukturze,
powstałego na skutek
uŜycia statku lub
obiektu pływającego
jako środka ataku
terrorystycznego

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

2.

3.

4.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
sposobu finansowania
zadań realizowanych
w ramach
międzynarodowej
współpracy z zakresu
wewnętrznego
i zewnętrznego
bezpieczeństwa
państwa,
wynikających z umów
i porozumień

Konieczność wydania przedmiotowego
rozporządzenia wynika z wejścia w Ŝycie
z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27
stycznia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 146). Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr
219, poz. 1706), która równieŜ weszła
w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. przepisy
wykonawcze wydane na podstawie ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia
w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, nie dłuŜej
jednak niŜ do dnia 31 grudnia 2010 r.

Określenie sposobu finansowania zadań realizowanych
przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, wojewodów, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji
Wywiadu, Szefa SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Szefa SłuŜby Wywiadu Wojskowego w ramach
międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego
i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających
z umów i porozumień. Zadania dotyczą
podejmowanych wspólnych przedsięwzięć,
w szczególności tworzenia wielonarodowych jednostek
lub prowadzenia wspólnych ćwiczeń, realizacji
wspólnych zamierzeń inwestycyjnych, utrzymywania
i obsługi infrastruktury, udzielania wsparcia wojskom
obcym, działalności szkoleniowej, współpracy
przygranicznej, jak równieŜ działań podejmowanych
w związku z wykonywaniem funkcji krajowych władz
bezpieczeństwa przez Szefów Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego.
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MON

6.

Adres
BIP

7.

gen. bryg.
Grzegorz Sodolski
Dyrektor
Departamentu
BudŜetowego

bip.mon.gov.pl

1.

22.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

23.

Tytuł

2.

3.

Nowelizacja ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
dotycząca określenia zasad udzielania
poŜyczek papierów wartościowych przez
OFE i PFE polegająca min. na dodaniu
art. 151a określającego zasady udzielania
poŜyczek papierów wartościowych przez
otwarte i pracownicze fundusze emerytalne,
jednocześnie zawiera ust. 9 wprowadzający
obligatoryjną delegację ustawową do
wydania przez Radę Ministrów
rozporządzenia w sprawie warunków i trybu
udzielania przez fundusze emerytalne
poŜyczek papierów wartościowych będących
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
Projekt rozporządzenia stanowi propozycję
realizacji ww. delegacji ustawowej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

Projekt rozporządzenia ma za zadanie określenie
warunków i trybu zawierania umowy ramowej poŜyczki
papierów wartościowych, dopuszczalnego limitu
zaangaŜowania funduszu emerytalnego w udzielanie
poŜyczek papierów wartościowych, dodatkowych
ograniczeń w zakresie udzielania przez fundusze
emerytalne poŜyczek papierów wartościowych oraz
sposobu uwzględniania poŜyczonych papierów
wartościowych przy stosowaniu ograniczeń
w działalności lokacyjnej funduszu oraz przy ustalaniu
wartości aktywów funduszu emerytalnego.
Zaproponowane przepisy uwzględniają zapewnienie
ochrony interesów członków funduszu emerytalnego,
maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa aktywów
funduszu emerytalnego i rentowności lokat funduszu
emerytalnego.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
warunków i trybu
udzielania przez
fundusze emerytalne
poŜyczek papierów
wartościowych
będących
przedmiotem obrotu
na rynku
regulowanym

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

24.

Tytuł

2.

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

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Obowiązujące rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie obowiązków informacyjnych
funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 70, poz.
627 oraz z 2009 r. Nr 44, poz. 354) nie
obejmuje danych dotyczących wysokości
środków gromadzonych w OFE, w tym kwot
wpłat, ilości jednostek rozrachunkowych oraz
wartości aktywów, w podziale na wiek i płeć
członków OFE.
W związku z powyŜszym Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego nie gromadzi i nie
przetwarza takich danych w sposób stały
i cykliczny. W znaczący sposób utrudnia to
pozyskiwanie danych koniecznych dla analiz
i prognoz dotyczących oceny i projektowania
rozwiązań w zakresie kształtu systemu
emerytalnego.
W związku z powyŜszym Ministerstwo
Finansów zwróciło się do Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej o rozwaŜenie dokonania
zmian obowiązujących przepisów mając na
względzie umoŜliwienie dostępu do ww.
aktualnych danych.

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zmiany
w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków
informacyjnych funduszy emerytalnych polegającej na
rozbudowie ww. przepisu dotyczącej rozszerzenia
zakresu informacji przekazywanych przez otwarty
fundusz za poprzedni miesiąc w pierwszym dniu
wyceny kolejnego miesiąca do organu nadzoru o dane
o środkach gromadzonych na rachunkach członków
otwartego funduszu, w podziale na wiek i płeć,
obejmujące kwoty wpłat, ilości jednostek
rozrachunkowych oraz wartości aktywów liczbę
członków otwartego funduszu, na których rachunki
zaliczono jednostki rozrachunkowe w wyniku
przeliczenia wpłaconych składek lub wypłat
transferowych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
będzie gromadzić i przetwarzać te dane w sposób stały
i cykliczny, co pozwoli korzystać z nich Urzędowi, MF
i MPiPS w pracach nad zakończeniem reformy
emerytalnej oraz poprawi jakość nadzoru nad OFE.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MPiPS

Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

2.

3.

Projekt
rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie wysokości
minimalnego
wynagrodzenia
za pracę w 2011 r.

Projekt będzie realizował przepis 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.) jeśli
nie dojdzie do uzgodnienia wysokości
minimalnego wynagrodzenia przez
Trójstronną Komisję ds. SpołecznoGospodarczych.

Projekt określi wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę, które będzie obowiązywało w 2011 r.

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

Przewidziana w planie Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych dotacja budŜetowa
na 2010 r., przeznaczona na uzupełnienie
środków na wypłaty świadczeń
gwarantowanych przez państwo, zgodnie
z informacją Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych ulegnie wyczerpaniu w II
dekadzie września 2010 r. W związku
z powyŜszym zaistnieje pilna potrzeba
zasilenia FUS dodatkowymi środkami,
w celu zapewnienia wypłaty świadczeń
finansowanych z funduszu emerytalnego.

Plan Finansowy FUS na 2010 r., będący załącznikiem
do Ustawy budŜetowej na 2010 r. zakłada, po raz
pierwszy w roku 2010, zasilenie funduszu emerytalnego
środkami zgromadzonymi na rachunku Funduszu
Rezerwy Demograficznej w kwocie 7,5 mld zł - w celu
konieczności zapewnienia wypłaty świadczeń
finansowanych z funduszu emerytalnego.
Uruchomienie tych środków nastąpi według zasad
określonych w rozporządzeniu wydanym przez Radę
Ministrów (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. Nr
205, poz. 1585 z późn. zm.).

26.

Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

1.

25.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl
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Lp.

Tytuł

1.

2.

27.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wysokości zwiększenia
wskaźnika waloryzacji
emerytur i rent
w 2011 r.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

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.).
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozporządzenie to ma
charakter fakultatywny – uzaleŜnione jest od
wyniku negocjacji w Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu
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Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

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 2010 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 budŜetowej na rok 2011. (w przypadku
uzgodnienia wysokości zwiększenia w TK – wysokość
tego zwiększenia podlega ogłoszeniu w MP w drodze
komunikatu ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego).

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

28.

Tytuł

2.

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Opracowanie projektu wynika
z doświadczeń nabytych w trakcie wdroŜenia
działania i ma na celu doprecyzowanie
obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Projekt określi:
- zasady ewentualnego wstrzymania i zwrotu
otrzymanych środków finansowych w przypadku gdy
grunt rolny nie zostanie przekwalifikowany na grunt
leśny z powodu niezaleŜnego od beneficjenta;
- warunki modernizacji operatu ewidencji gruntów
i budynków na gruntach zalesieniowych w ramach
PROW 2004-2006;
- tryb postępowania w przypadku częściowej likwidacji
uprawy, w tym częściowego zwrotu otrzymanych
płatności;
- obowiązek dostarczenia do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dokumentów
potwierdzających wysokość dochodów z rolnictwa
i spoza rolnictwa, w przypadku przeniesienia własności
lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem
o pomoc;
- moŜliwość odstąpienia od nakładania sankcji lub
konieczności zwrotu wcześniej otrzymanych płatności,
w przypadku stwierdzenia przypadków siły wyŜszej;
- moŜliwość przekwalifikowania przez starostę
powierzchni mniejszej niŜ zadeklarowana we wniosku
o pomoc.

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
udzielania pomocy
finansowej na
zalesianie gruntów
rolnych objętej
planem rozwoju
obszarów wiejskich

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie zakresu
informacji
przedstawianych
przez podmiot
ubiegający się
o pomoc inną niŜ
pomoc de minimis lub
pomoc de minimis
w rolnictwie lub
rybołówstwie

Opracowanie projektu wynika z konieczności
rozdzielenia informacji w odniesieniu do
sektora rolnictwa i rybołówstwa od
pozostałych sektorów.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Projekt ma na celu określenie zakresu informacji, jakie
będą przedstawiane przez podmioty ubiegające się
o pomoc publiczną w rolnictwie lub rybołówstwie inną
niŜ pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.

MRiRW

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

bip.minrol.gov.pl

1.

29.

Istota projektu
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Lp.

1.

30.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania upowaŜnienia
zawartego w art. 209 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).

Projekt ma na celu określenie szczegółowych zasad
i trybu umarzania przez właściwy organ agencji
płatniczej w całości lub części, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty naleŜności od osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, przypadających
agencjom płatniczym, pochodzących z Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja
Gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków
publicznych przeznaczonych na współfinansowanie
wydatków realizowanych z tych funduszy.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wysokości środków
finansowych
przeznaczonych na
płatności niezwiązane
za 2010 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upowaŜnienia 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, zatwierdzonej przez
Komisję Europejską, wysokości środków finansowych
z budŜetu krajowego, przeznaczonych na niezwiązaną
z produkcją część płatności uzupełniającej dla
plantatorów surowca tytoniowego za 2010 r. Płatności
mają charakter „historyczny”, tzn. mogą być
wykorzystane do wsparcia tego kierunku produkcji bądź
jego zmiany na inny. Projektowane środki finansowe
zostaną podzielone pomiędzy uprawnionych rolników
proporcjonalnie do indywidualnej ilości referencyjnej
określonej dla kaŜdego z nich na podstawie
zakontraktowanej ilości surowca tytoniowego w 2005 r.
lub 2006 r.
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6.

MRiRW

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych zasad
i trybu umarzania,
odraczania lub
rozkładania na raty
spłat naleŜności
przypadających
agencjom płatniczym
w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

31.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.

5.

6.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia
szczegółowego trybu
działań
funkcjonariuszy
SłuŜby Więziennej
podczas wykonywania
czynności słuŜbowych

Obecnie obowiązujące rozporządzenie
w wyŜej wskazanym zakresie traci moc
z dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 r. o SłuŜbie Więziennej.

Określenie szczegółowego trybu działań związanych
z legitymowanie i zatrzymaniem osób ubiegających się
o wstęp na teren jednostek organizacyjnych SłuŜby
Więziennej oraz przebywających na ich terenie,
sposoby realizacji tych działań oraz sposobu
postępowania funkcjonariuszy w tym zakresie.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia
szczegółowych
warunków stosowania
środków przymusu
bezpośredniego oraz
uŜycia broni palnej
lub psa słuŜbowego
przez funkcjonariuszy
SłuŜby Więziennej
i sposobów
postępowania w tym
zakresie

Obecnie obowiązujące rozporządzenie
w wyŜej wskazanym zakresie traci moc
z dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 r. o SłuŜbie Więziennej.

Proponowane zmiany, w stosunku do dotychczas
obowiązującego rozporządzenia dotyczą: zmiany formy
dokumentowania poprzez odstąpienie od
dotychczasowego protokołu na rzecz notatki słuŜbowej,
określenia zasad i celu stosowania nowych, ujętych
w ustawie o SłuŜbie Więziennej, środków przymusu
bezpośredniego, określenia zasad wykorzystania
środków przymusu bezpośredniego.

25

Adres
BIP

7.

bip.ms.gov.pl

1.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.ms.gov.pl

Organ
odpowiedzial
ny

32.

33.

3.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia rodzajów
i wykaz stanowisk, na
których pracownicy
SłuŜby Więziennej są
zatrudniani na
zasadach określonych
w przepisach
o pracownikach
urzędów państwowych

Obecnie obowiązujące rozporządzenie
w wyŜej wskazanym zakresie traci moc
z dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o SłuŜbie Więziennej.

Określenie rodzajów i wykaz stanowisk, na których
pracownicy SłuŜby Więziennej są zatrudniani na
zasadach określonych w przepisach o pracownikach
urzędów państwowych.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia tabel cen
jednostkowych dla
poszczególnych
rodzajów składników
majątkowych
o danych cechach
kwalifikacyjnych

Realizacja ustawy o świadczeniach
pienięŜnych przyznawanych niektórym
osobom, których dotyczyły procesy
nacjonalizacji - w zakresie ustalenia wartości
znacjonalizowanego mienia.

Rozporządzenie do ustawy o świadczeniach
pienięŜnych przyznawanych niektórym osobom,
których dotyczyły procesy nacjonalizacji ma na celu
określenie wartości składników majątkowych
znacjonalizowanego mienia. PowyŜsza regulacja
umoŜliwi wycenę mienia objętego świadczeniem bez
dodatkowych nakładów finansowych w postaci
indywidualnych wycen, jak równieŜ zapewni sprawną
realizację ustawy.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.ms.gov.pl

1.

34.

35.

3.

Istota projektu

Krzysztof Hubert
Łaszkiewicz
Podsekretarz Stanu
bip.msp.gov.pl
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MSP

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

2.

3.

4.

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 NoŜnej 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
naleŜyte wykorzystanie tych obiektów,
z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy
publicznej. Wydanie rozporządzenia będzie stanowiło
realizację delegacji ustawowej wyraŜonej w art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. i umoŜliwi
ewentualne powierzenie zadań operatora Stadionu
Narodowego w Warszawie spółce celowej powołanej
przez Skarb Państwa.
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MSiT

6.

Adres
BIP

7.

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki

bip.msit.gov.pl

1.

36.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

37.

Tytuł

2.

3.

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z wejścia w Ŝycie
ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie
ustawy o dokumentach paszportowych oraz
ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 8, poz. 51) zmieniającej delegację do
wydania obowiązującego obecnie
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
trybu i miejsca przechowywania paszportów
dyplomatycznych i paszportów słuŜbowych.
Obowiązujące obecnie rozporządzenie
obowiązywać będzie do czasu wydania
nowego rozporządzenia, ale nie dłuŜej niŜ
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia
w Ŝycie niniejszej ustawy nowelizującej
ustawę o dokumentach paszportowych,
wobec czego zaistniała konieczność
opracowania nowego rozporządzenia.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MSZ

Maciej Szpunar
Podsekretarz Stanu

W związku ze zmianą delegacji do wydania
rozporządzenia, z projektu usunięte zostały regulacje
odnoszące się do czynności konsula w sprawach
przechowywania paszportów dyplomatycznych
i słuŜbowych. Projekt rozporządzenie wyłącza
uprawnienie Ministra Spraw Zagranicznych do
upowaŜniania innych podmiotów do przechowywania
paszportów dyplomatycznych i słuŜbowych oraz
wprowadza katalog podmiotów uprawnionych do
przechowywania paszportów. W projekcie zostały
równieŜ uszczegółowione kwestie odnoszące się do
ochrony paszportów przez podmioty je przechowujące.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.msz.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
trybu i miejsca
przechowywania
paszportów
dyplomatycznych
i paszportów
słuŜbowych
Ministerstwa Spraw
Zagranicznych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

38.

Tytuł

2.

3.

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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MSZ

Maciej Szpunar
Podsekretarz Stanu

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

Adres
BIP

7.

bip.msz.gov.pl

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

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

1.

2.

39.

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

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

4.
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 stanowi wykonanie
upowaŜnienia zawartego w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240).
Zakresem regulacji przedmiotowego rozporządzenia
objęte są:
1) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące
z dotacji Komisji Europejskiej w ramach
Instrumentu Finansowego LIFE i LIFE+;
2) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące
z dotacji Komisji Europejskiej lub Urzędu
Statystycznego Wspólnot Europejskich Eurostat,
przeznaczone na realizację wskazanych
w umowach badań statystycznych, prac
metodologicznych, standardów klasyfikacyjnych
oraz opracowań i analiz statystycznych;
3) środki pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie
transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T)
przeznaczone na realizację projektów
stanowiących przedmiot wspólnego
zainteresowania w dziedzinie transeuropejskich
sieci transportowych.
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Organ
odpowiedzial
ny

5.

MŚ

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu

bip.mos.gov.pl

3.
Jednostki budŜetowe nadzorowane przez Ministra
Środowiska realizują, a niektóre planują
realizację projektów w ramach Instrumentu
Finansowego LIFE i LIFE+.
Postanowienia dokumentów tworzonych zgodnie
z procedurami obowiązującymi w LIFE+ nie
zawsze uwzględniają specyfikę gospodarki
finansowej beneficjentów z sektora finansów
publicznych. Zgodnie z art. 4 dokumentu
„Postanowienia wspólne”, opracowanego dla
projektu LIFE+, jedynie beneficjent
koordynujący, którym jest osoba lub podmiot
ponoszący wyłączną prawną
i finansową odpowiedzialność wobec Komisji za
pełne wdroŜenie środków projektu w celu
osiągnięcia celów projektu oraz
za rozpowszechnianie wyników projektu, jest
uprawniony do otrzymywania od Komisji
funduszy i rozdzielania sum odpowiednio do
uczestnictwa współbeneficjentów w projekcie
oraz zgodnie z tym, co określono w umowach
zawartych między współbeneficjentami.
Środki na realizację projektu w ramach
Instrumentu Finansowego LIFE+ Komisja
Europejska przekazuje w euro, po podpisaniu
umowy z beneficjentem koordynującym, który
dokonuje dalszej alokacji części środków na
podstawie umowy partnerskiej
z współbeneficjentami (innymi podmiotami spoza
sektora finansów publicznych), co obecnie nie
jest moŜliwe.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
nadania Instytutowi
Ochrony Środowiska
w Warszawie statusu
państwowego
instytutu badawczego

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993-j.t.) – IOŚ
poza prowadzeniem badań naukowych i prac
rozwojowych wykonuje zadania istotne dla
planowania i realizacji polityki państwa
w zakresie opracowywania i opiniowania
standardów ochrony środowiska, produktów
i usług oraz bezpieczeństwa technicznego,
spełniając tym samym wymagania stawiane
pib. Spełnione są więc warunki wymagane
ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr
159, poz. 993-j.t.) stanowiące podstawę do
nadania mu przez Radę Ministrów takiego
statusu.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MŚ

Bernard Błaszczyk
Podsekretarz Stanu

Nadanie IOŚ statusu państwowego instytutu
badawczego

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mos.gov.pl

1.

40.

Istota projektu
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
nadania Instytutowi
Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie statusu
państwowego
instytutu badawczego

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993-j.t.) –
IMGW poza prowadzeniem badań naukowych
i prac rozwojowych wykonuje zadania istotne
dla planowania i realizacji polityki państwa
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego i jakości Ŝycia obywateli;
realizuje zadania w zakresie osłony
hydrologiczno-meteorologicznej, spełniając
tym samym wymagania stawiane pib.
Spełnione są więc warunki wymagane ustawą
z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr
159, poz. 993-j.t.) stanowiące podstawę do
nadania mu przez Radę Ministrów takiego
statusu.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Nadanie IMGW statusu państwowego instytutu
badawczego

MŚ

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu

bip.mos.gov.pl

1.

41.

Istota projektu

32

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Rozporządzenie stanowi realizację
upowaŜnienia zawartego w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, wprowadzonego ustawą z dnia
20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw. Rozporządzenie powinno
wejść w Ŝycie nie później niŜ 31.12.2010 r.
Po tym terminie tracą moc przepisy
dotychczasowe.

Rozporządzenie określi:
1) tryb sporządzania projektu rocznego planu
finansowego Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2) wzór i terminy sporządzania rocznych planów
finansowych wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej;
3) tryb sporządzania planu finansowego Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w układzie zadaniowym;
4) rodzaje kosztów wchodzących w koszty działalności
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
5) wymagania dotyczące sprawozdawczości;
6) zasady udzielania dofinansowania zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez państwowe jednostki
budŜetowe.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Narodowego
Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego

Obowiązek wydania rozporządzenia wynika
z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego – od 1
stycznia 2009 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
stanowić ma podstawowe narzędzie kształtowania
polityki organów władzy publicznej i ich współpracy
z innymi podmiotami w zakresie promocji, profilaktyki
i leczenia zaburzeń psychicznych, które stanowią coraz
istotniejszy problem zdrowotny i społeczny.
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MŚ

6.

Adres
BIP

7.

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu
bip.mz.gov.pl

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowego
sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej
Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
i wojewódzkich
funduszy ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mos.gov.pl

1.

42.

43.

3.

Istota projektu

Lp.

1.

44.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

3.

4.

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

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

Program obejmuje badania Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ministrów, kierowników naczelnych
i centralnych organów administracji rządowej oraz
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jak równieŜ
realizowane wspólnie przez słuŜby 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
bieŜącej w 2011 r. oraz danych administracyjnych,
sprawozdawczości rocznej z danymi za rok 2011 oraz
danych administracyjnych przekazywanych przez
podmioty w roku 2012 i wskazanych danych za lata
poprzednie. Program stanowi podstawę do zbierania,
przekazywania i opracowywania wynikowych
informacji statystycznych.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie programu
badań statystycznych
statystyki publicznej
na rok 2010

Dostosowanie zapisów w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok
2010 do zmian wprowadzonych w stanie
prawnym i w metodologii badań.

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

wykonuje Prezes GUS
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Rada
Statystyki*)

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Józef Oleński
Prezes GUS

Rada
Statystyki*)

Józef Oleński
Prezes GUS
bip.stat.gov.pl

*)

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

bip.stat.gov.pl

45.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowego wykazu
danych
przewidzianych
do aktualizacji
i uzupełnienia przez
urzędy gmin,
w zestawieniu
budynków, mieszkań
i osób

Rozporządzenie ma na celu wykonanie
upowaŜnienia zawartego w art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).

Określenie szczegółowego wykazu informacji
przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez
gminy mając na uwadze kompletność wykazu
adresowo-mieszkaniowego.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wynagrodzenia
za wykonywanie
czynności związanych
z narodowym spisem
powszechnym
ludności i mieszkań
w 2011

Rozporządzenie ma na celu wykonanie
upowaŜnienia zawartego w art. 20 ust. 6
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).

Określenie kryteriów obliczania wynagrodzenia za
wykonywanie czynności związanych ze spisem dla osób
wykonujących te czynności w ramach umów zlecenia
lub umów o dzieło oraz wysokości i zasad
przyznawania dodatków spisowych i nagród dla
komisarzy spisowych oraz innych pracowników słuŜb
statystyki publicznej wykonujących prace związane
ze spisem.

Prezes
GUS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Józef Oleński
Prezes GUS

bip.stat.gov.pl

1.

46.

47.

3.

Istota projektu

Józef Oleński
Prezes GUS
bip.stat.gov.pl
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Prezes
GUS

Lp.

1.

48.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Rozporządzenie ma na celu wykonanie
upowaŜnienia zawartego w art. 21 ust. 4
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277).

Istotą projektu jest określenie szczegółowych warunków
i sposobu rozpowszechniania audycji, w tym
w szczególności podział czasu antenowego między
zobowiązane podmioty oraz czasu emisji i formy tych
audycji, mając na względzie rozpropagowanie zasad
przeprowadzania spisu rolnego oraz jego znaczenia
gospodarczego, społecznego i naukowego.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
bezpieczeństwa
i znakowania
produktów
włókienniczych

WdroŜenie dyrektywy Komisji 2009/121/WE
z dnia 14 września 2009 r. zmieniającej,
w celu dostosowania do postępu
technicznego, załączniki I i V do dyrektywy
2008/121/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów
włókienniczych (Dz. U. UE L 242
z 15.09.2009, str. 13).
WdroŜenie dyrektywy Komisji 2009/122/WE
z dnia 14 września 2009 r. zmieniającej,
w celu dostosowania do postępu
technicznego, załącznik II do dyrektywy
96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie niektórych metod analizy
ilościowej dwuskładnikowych mieszanek
włókien tekstylnych (Dz. U. UE L 242
z 15.09.2009, str. 14).

Wprowadzane zmiany polegają na dodaniu do listy
włókien tekstylnych nowego włókna tekstylnego
o nazwie – „melamina”. Konsekwencją wprowadzenia
nowego włókna jest konieczność wprowadzenia zmian
w metodach przeprowadzenia analizy ilościowej
dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych oraz
dodania metody nr 16 w załączniku nr 5 do
zmienianego rozporządzenia.
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Prezes
GUS

6.

Adres
BIP

7.

Józef Oleński
Prezes GUS

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych
warunków i sposobu
rozpowszechniania
audycji
propagujących ideę
narodowego spisu
powszechnego
ludności i mieszkań
w 2011 r.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.stat.gov.pl

49.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie informacji
przekazywanych
w celu wydania opinii
o planowanej pomocy
publicznej

Dostosowanie prawa krajowego do:
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 794/2004
w sprawie wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 659/1999 ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania art. 93
Traktatu WE,
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 1147/2008
z dnia 31 października 2008 r.
zmieniającego część III.10 rozporządzenia
nr 794/2004,
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 1125/2009
z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającego
część III.2, III.3 i III.7 załącznika I do
rozporządzenia nr 794/2004,
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.
87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie
w sprawie wyłączeń blokowych).

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmienionych formularzy notyfikacyjnych.

UOKiK

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

1.

50.

Istota projektu
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
w sprawie wyłączenia
określonych
porozumień
wertykalnych
w sektorze pojazdów
samochodowych 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 28
stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia
określonych porozumień wertykalnych w
sektorze pojazdów samochodowych spod
zakazu porozumień ograniczających
konkurencję (Dz. U. Nr 38, poz. 329, z późn.
zm.) wygasa w dniu 31 maja 2010 r.
W związku z tym istnieje potrzeba wydania
nowego rozporządzenia.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Projekt rozporządzenia będzie określał rodzaje
porozumień zawieranych w obrębie sektora pojazdów
samochodowych, 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.).
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UOKiK

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK
bip.uokik.gov.pl

1.

51.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

2.

3.

4.

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
na rzecz sektora
finansów publicznych

Nowelizacja rozporządzenia wynika
z potrzeby dostosowania jego przepisów do
obowiązujących przepisów unijnych, a takŜe
ich aktualizacji do obowiązujących
przepisów krajowych. Ponadto w związku
z pełnionymi przez Prezesa UOKiK
zadaniami związanymi z monitorowaniem
pomocy publicznej, zaistniała potrzeba
posiadania informacji nt. faktycznie
wypłaconych kwot pomocy w przypadku
pomocy wieloletniej, udzielanej na rzecz
transportu kolejowego i drogowego.

Zmiany w projekcie będą polegały na:
- zaktualizowaniu wykazu podstaw prawnych, będących
podstawą prawną udzielenia pomocy, wykazu form
udzielenia pomocy oraz wykazu przeznaczeń;
- dostosowaniu przeznaczeń pomocy do przeznaczeń
wynikających z rozporządzenia Komisji nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
(Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008);
- rozszerzeniu obowiązku sprawozdawczego,
określonego w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,
z późn. zm.) w odniesieniu do jednostek samorządu
terytorialnego i ministra właściwego do spraw
transportu; wyŜej wymienione podmioty będą
zobowiązane do przekazywania dodatkowych
informacji o dniu realizacji płatności i wartości
płatności pomocy.
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UOKiK

6.

Adres
BIP

7.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

1.

52.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

53.

Tytuł

2.

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Ze względu na przyjęty przez Urząd
harmonogram wdroŜenia aplikacji SHRIMP
w podmiotach udzielających pomocy oraz
z uwagi na planowany termin – 1 stycznia
2011 r. – wejścia w Ŝycie rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej
pomocy oraz sprawozdań o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach na rzecz
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153,
poz. 952) (w którym m.in. nakłada się
obowiązek przekazywania informacji
o zrealizowanych płatnościach na wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego i ministra
właściwego do spraw transportu, który ma
być realizowany za pośrednictwem aplikacji
SHRIMP), istnieje potrzeba kontynuacji
procesu wdraŜania aplikacji SHRIMP
w jednostkach samorządu terytorialnego
nieobjętych dotychczas aplikacją oraz
w ministerstwie właściwym do spraw
transportu.

Uzupełnienie wykazu podmiotów udzielających
pomocy, zobowiązanych do przekazywania sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej i informacji
o nieudzieleniu takiej pomocy za pośrednictwem
aplikacji SHRIMP, o jednostki samorządu
terytorialnego z obszaru województw: małopolskiego,
opolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego oraz o ministra właściwego do
spraw transportu.

UOKiK

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

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

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MF

Dominik Radziwiłł
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

październik – grudzień
54.

Wypełnienie delegacji ustawowej
wynikającej z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rozporządzenie daje moŜliwość zaciągania zobowiązań
finansowych wyraŜonych w walutach obcych w ściśle
określonych przypadkach. Ma ono na celu przede
wszystkim umoŜliwienie korzystania z zagranicznych
środków finansowych.
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bip.mofnet.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
przypadków,
w których nie stosuje
się ograniczeń
dotyczących
zaciągania niektórych
zobowiązań
finansowych przez
jednostki sektora
finansów publicznych,
z wyjątkiem Skarbu
Państwa

Lp.

1.

55.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MF

Hanna Majszczyk
Podsekretarz Stanu

4.

Art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. ustawy o finansach publicznych
zobowiązuje Radę Ministrów
do określenia szczegółowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budŜetu
państwa; zgodnie z art. 119 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające w Ŝycie ustawę
o finansach publicznych ten termin nie
moŜe być dłuŜszy niŜ do dnia 31 grudnia
2010 r.

Zgodnie z ustawową delegacją Rada Ministrów
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób i tryb finansowania inwestycji z budŜetu
państwa, w tym wysokość kwot dotacji w kolejnych
latach realizacji inwestycji, a w szczególności warunki
finansowania inwestycji ze środków budŜetu państwa
i ocenę efektywności ich wykorzystania, sposób
przekazywania środków budŜetu państwa
przewidzianych na finansowanie inwestycji oraz sposób
rozliczania inwestycji finansowanych ze środków
budŜetu państwa – z uwzględnieniem zasady, Ŝe łączna
kwota środków z budŜetu państwa nie moŜe być wyŜsza
niŜ wartość kosztorysowa inwestycji określona przy
rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty
przygotowania do realizacji, koszty robót budowlanych,
koszty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
i koszty pierwszego wyposaŜenia, oraz
z uwzględnieniem warunków dokonywania wydatków
przez państwowe jednostki budŜetowe i zasad
udzielania dotacji na realizację inwestycji innym
jednostkom.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
programu zadań
rządowych
polegających
na rozwoju
elektroenergetycznych
sieci przesyłowych

Przedmiotowy projekt realizuje postulat
wprowadzania ułatwień w planowaniu
i realizacji tzw. inwestycji liniowych.

Projekt ma na celu przyspieszenie planowania
elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej
na obszarze całego kraju.
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Adres
BIP

7.

MG

Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

3.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowego
sposobu i trybu
finansowania
inwestycji z budŜetu
państwa

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mofnet.gov.pl

56.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

57.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
tworzenia, łączenia,
podziału,
reorganizacji,
przekształcania
i likwidacji instytutów
badawczych

W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz.U. Nr 96, poz. 618) Rada Ministrów
została upowaŜniona do wydania – na
podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 9 ust. 5
ustawy - rozporządzenia, które określi
szczegółowe warunki i tryb tworzenia,
łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji
instytutów badawczych oraz przekształcania
i włączenia instytutu badawczego.

Istota projektu
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5.

MNiSW

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Maria ElŜbieta
Orłowska
Sekretarz Stanu

bip.mnisw.gov.pl

4.
 Utworzenie, połączenie, podział, reorganizacja lub
likwidacja instytutu będą poprzedzone postępowaniem
przygotowawczym, mającym na celu zbadanie i ocenę
potrzeby oraz warunków jego utworzenia, połączenia,
podziału, reorganizacji lub likwidacji.
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem minister
nadzorujący instytut (lub instytuty) powołuje komisję, której
zadaniem jest dokonanie oceny stanu majątkowego
i organizacyjno-prawnego instytutów podlegających
omawianym zmianom.
W skład komisji wchodzą: przedstawiciele ministra lub
ministrów nadzorujących instytuty, dyrektorzy instytutów oraz
przedstawiciel rad naukowych i jednym przedstawicielu
zakładowych organizacji związkowych określonych
instytutów. Do składu komisji mogą być równieŜ powołane
inne osoby, m.in. przedstawiciele instytucji finansowych
obsługujących instytuty oraz inne osoby wskazane przez
ministra nadzorującego.
 Ocena stanu majątkowego jednostek zostanie powierzona
komisji, w której będą uczestniczyć przedstawiciele
wszystkich zainteresowanych stron, tj. instytutu, ministra
nadzorującego i zakładowych organizacji związkowych.
 W przypadku likwidacji instytutu rozporządzenie określi
obowiązki likwidatora oraz sposób ogłoszenia o otwarciu
likwidacji.
Zasady komisyjnej oceny stanu majątkowego będą odnosić się
równieŜ do włączania instytutu badawczego do instytutu
naukowego PAN lub uczelni oraz do przekształcania instytutu
badawczego w instytut naukowy PAN. Zgodnie
z projektowanym rozporządzeniem koszty postępowania
związanego z przekształceniem instytutu badawczego
w instytut naukowy PAN albo włączenia do uczelni
publicznej lub instytutu PAN ponoszą zainteresowane
podmioty.

Organ
odpowiedzial
ny

Lp.

Tytuł

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia liczby osób,
które w 2011 r. mogą
być powołane
o czynnej słuŜby
wojskowej,
zasadniczej słuŜby lub
szkolenia w obronie
cywilnej oraz słuŜby
w formacjach
uzbrojonych
niewchodzących
w skład Sił Zbrojnych

3.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upowaŜnienia
ustawowego z art. 57 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.).
Potrzeba wydania tej regulacji wynika
z konieczności corocznego określenia przez Radę
Ministrów liczby osób, które mogą być powołane
w roku kalendarzowym do czynnej słuŜby
wojskowej oraz jej form równorzędnych,
z uwzględnieniem potrzeb uzupełnieniowych Sił
Zbrojnych RP i wskazaniem rodzajów czynnej
słuŜby wojskowej oraz poszczególnych formacji,
do których następowałoby powołanie, w tym
moŜliwość odbywania danego rodzaju słuŜby
przez ochotników w ramach danych limitów osób.
Ze względu na fakt, iŜ w obowiązującym stanie
prawnym zawieszone jest powoływanie osób
do odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej
i przeszkolenia wojskowego absolwentów, a takŜe
do zasadniczej słuŜby i szkolenia w obronie
cywilnej oraz do słuŜby w formacjach
uzbrojonych niewchodzących w skład Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w projekcie
rozporządzenia będzie określony limit osób, które
ochotniczo mogą być powołane do odbycia
ćwiczeń wojskowych, w tym ćwiczeń
wojskowych rotacyjnych Narodowych Sił
Rezerwowych, do pełnienia słuŜby
przygotowawczej oraz okresowej słuŜby
wojskowej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

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

MON

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu do
Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji

bip.mon.gov.pl

1.

58.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie
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Lp.

Tytuł

1.

2.

59.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia limitu
świadczeń rzeczowych
wykonywanych
w 2011 r. na rzecz
obrony

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Przepisy rozporządzenia określają wielkości liczbowe
(limity) nieruchomości i rzeczy ruchomych, które mogą
być pobrane w 2011 r. z Gospodarki Narodowej
w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
w przypadku konieczności udziału wojska w zwalczaniu
klęsk Ŝywiołowych i likwidacji ich skutków.

MON

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu do
Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji

bip.mon.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie określenia limitu świadczeń
rzeczowych wykonywanych w 2011 r.
na rzecz obrony został opracowany w celu
wykonania upowaŜnienia ustawowego
zawartego w art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.).
Potrzeba wydania tej regulacji wynika
z konieczności corocznego określenia przez
Radę Ministrów liczby nieruchomości
i rzeczy ruchomych które mogą zostać
pobrane w danym roku kalendarzowym
(w tym przypadku w 2011 r.).
Ze względu na fakt, iŜ w obowiązującym
stanie prawnym zawieszone jest powołanie
osób na ćwiczenia wojskowe organizowane
z zastosowaniem natychmiastowego
stawiennictwa Ŝołnierzy rezerwy
i sprawdzaniem gotowości bojowej
i mobilizacyjnej Sił Zbrojnych, nie planuje
się limitu rzeczy ruchomych, które mogłyby
być w tym celu pobrane z gospodarki
narodowej.

Istota projektu
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Lp.

Tytuł

2.

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

3.

Rozporządzenie jest wypełnieniem
upowaŜnienia zawartego w art. 9d ust. 5
ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 125, poz., 842).

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw wprowadził 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 słuŜby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych a takŜe 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”.
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MPiPS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

1.

60.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

61.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
w sprawie stawki
zwrotu podatku
akcyzowego
zawartego w cenie
oleju napędowego
wykorzystywanego
do produkcji rolnej
na 1 litr oleju
w 2011 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upowaŜnienia 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 2011 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 2011 r.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upowaŜnienia 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 2011 r.

MRiRW

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

62.

Tytuł

bip.minrol.gov.pl
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu

2.

3.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wysokości środków
finansowych
przeznaczonych na
płatności niezwiązane
dla producentów
ziemniaków
skrobiowych za rok
gospodarczy
2010/2011

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upowaŜnienia 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 ma na celu umoŜliwienie wypłaty wsparcia
finansowego, w formie płatności niezwiązanej
z produkcją, za ziemniaki skrobiowe w roku
gospodarczym 2010/2011.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
stawek płatności
związanej za ilość
skrobi zawartej
w ziemniakach
skrobiowych za rok
gospodarczy
2010/2011

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania upowaŜnienia
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 ma na celu umoŜliwienie wypłaty wsparcia
finansowego, w formie płatności związanych
z produkcją, za ziemniaki skrobiowe dostarczone
w roku gospodarczym 2010/2011.

64.
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Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

1.

63.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

Istota projektu

Lp.

1.

65.

Tytuł

2.

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Opracowanie projektu wynika z konieczności
wykonania upowaŜnienia zawartego w art. 6
ust. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy
o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych, który został w dniu 6 kwietnia
2010 r. przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt określi wysokość środków finansowych, jaka
będzie mogła zostać wypłacona w skali kraju na dopłatę
krajową udzielaną do spoŜycia mleka i przetworów
mlecznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2010/2011. Dopłata krajowa wypłacana jest jako
uzupełnienie dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej udzielanego w ramach realizowanego
przez Agencję Rynku Rolnego programu dopłat do
spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach
oświatowych.

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wysokości środków
finansowych
przeznaczonych
na wypłatę dopłaty
krajowej w roku
szkolnym 2010/2011

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

2.

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

3.

Utrata mocy obowiązującej przez
dotychczasowe rozporządzenie 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 uŜycia środków
przymusu bezpośredniego wobec nieletnich
umieszczonych w zakładach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich, młodzieŜowych
ośrodkach wychowawczych i młodzieŜowych
ośrodkach socjoterapii (Dz. U. z 2005 r., Nr
25, poz. 203).

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób
uŜycia środków przymusu bezpośredniego wobec
nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich, młodzieŜowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieŜowych ośrodkach
socjoterapii oraz sposób kontroli nad decyzjami
o zastosowaniu tych środków, a takŜe rodzaje
młodzieŜowych ośrodków wychowawczych
i młodzieŜowych ośrodków socjoterapii, w których
mogą być stosowane środki przymusu bezpośredniego.
Regulacja uwzględnia w szczególności cel stosowania
środków, formy, w jakich mogą być one stosowane,
związaną z ich stosowaniem potrzebę doboru
właściwych metod oddziaływania wychowawczego na
nieletniego, sposób prowadzenia dokumentacji
związanej z zastosowaniem środków, szczegółowy
sposób sprawowania opieki nad stanem zdrowia
fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec którego
zastosowano środek, mając na uwadze konieczność
poszanowania praw i godności nieletniego oraz
zapewnienia bezpieczeństwa zakładów, schronisk
i placówek.
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MS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Stanisław
Chmielewski
Sekretarz Stanu

bip.ms.gov.pl

1.

66.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Krajowego Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii na lata
2011-2016

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 takŜe podmioty
właściwe do podejmowania określonych działań.
W Krajowym Programie określa się równieŜ kierunki
działań przewidzianych do realizacji przez jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.
Uchwalenie projektu spowoduje: ograniczenie uŜywania
narkotyków i związanych z tym problemów
społecznych i zdrowotnych i ograniczenie podaŜy na
środki odurzające i substancje psychotropowe.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie chorób
zawodowych

Przyczyną wydania przedmiotowego aktu jest
konieczność dostosowania przepisów tego
rozporządzenia do aktów prawnych,
w których są zawarte regulacje odnoszące się
do chorób zawodowych, a które weszły
w Ŝycie po uchwaleniu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie chorób zawodowych .

Rozporządzenie określa wykaz chorób zawodowych
wraz z wymaganym okresem, w którym wystąpienie
udokumentowanych objawów chorobowych upowaŜnia
do rozpoznania choroby zawodowej, a takŜe procedurę
dotyczącą zgłoszenia podejrzenia, rozpoznawania
i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty
właściwe do rozpoznawania chorób zawodowych.

68.
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Adres
BIP

7.

bip.mz.gov.pl

1.

67.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mz.gov.pl

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Krajowego Programu
Zapobiegania
ZakaŜeniom HIV,
Opieki nad śyjącymi
z HIV i Chorymi na
AIDS

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2008 r. Nr 234, poz. 1570) Rada Ministrów
moŜe określić programy zapobiegania
i zwalczania określonych zakaŜeń 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 naraŜenie na zakaŜenie wynika
z sytuacji epidemiologicznej.

Polityka państwa w zakresie zapobiegania zakaŜeniom
HIV, opieki nad Ŝyjącymi z HIV i chorymi na AIDS od
1996 r. realizowana jest na podstawie Krajowych
Programów ustalanych na kolejne lata. Pierwszy
Krajowy Program Zapobiegania ZakaŜeniom HIV,
Opieki nad Osobami śyjącymi 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 ZakaŜeniom HIV (Dz. U. Nr 189,
poz. 1590).
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń 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 zakaŜeniach zachowują moc
do dnia wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych
(wydanych na podstawie obowiązującej ustawy), nie
dłuŜej jednak niŜ przez okres 2 lat. Tym samym
istnieje potrzeba wydania rozporządzenia
określającego strategię postępowania wobec problemu
HIV/AIDS po roku 2010.
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Adres
BIP

7.

bip.mz.gov.pl

1.

69.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

70.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

Projekt stanowi realizację upowaŜnienia
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.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
kosztów badań
sanitarnoepidemiologicznych
oraz kosztów badań
laboratoryjnych osób
nieposiadających
uprawnień z tytułu
ubezpieczenia
zdrowotnego oraz
sposobu i trybu
dokumentowania
badań sanitarnoepidemiologicznych

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych
u ludzi Rada Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób i tryb finansowania kosztów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3
(tj. kosztów badań sanitarnoepidemiologicznych oraz kosztów badań
laboratoryjnych osób nieposiadających
uprawnień z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego),
2) sposób dokumentowania wykonanych
badań sanitarno-epidemiologicznych oraz
terminy rozliczeń - mając na celu
zapewnienie skutecznego wykonywania
badań sanitarno-epidemiologicznych.

W celu zapewnienia skutecznego wykonywania badań
sanitarno-epidemiologicznych konieczne jest
uregulowanie kwestii kosztów badań sanitarnoepidemiologicznych oraz kosztów badań
laboratoryjnych osób nieposiadających uprawnień
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które są
finansowane z budŜetu państwa z części pozostającej
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.
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Adres
BIP

7.

MZ/GIS

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

bip.mz.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wynagrodzeń
konsultantów
krajowych
i wojewódzkich

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mz.gov.pl

71.

Tytuł

Lp.

Tytuł

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
trybu finansowania,
sposobu
dokumentowania
i terminów rozliczeń
kosztów
przeprowadzenia
obowiązkowych
szczepień ochronnych
i lekarskich badań
kwalifikacyjnych oraz
konsultacji
specjalistycznych dla
osób nieposiadających
uprawnień z tytułu
ubezpieczenia
zdrowotnego

3.

Zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych
u ludzi Rada Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia:
1) tryb finansowania kosztów
przeprowadzenia obowiązkowych
szczepień ochronnych i lekarskich badań
kwalifikacyjnych oraz konsultacji
specjalistycznych dla osób
nieposiadających uprawnień z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego,
2)sposób dokumentowania udzielonych
świadczeń oraz terminy rozliczeń - mając
na celu zapewnienie skutecznego
wykonywania badań i szczepień, o których
mowa w ust. 1.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

W celu zapewnienia skutecznego wykonywania
szczepień ochronnych i badań z nimi związanych
konieczne jest uregulowanie kwestii ich kosztów, które
są finansowane z budŜetu państwa z części pozostającej
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

MZ/GIS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

bip.mz.gov.pl

1.

72.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie
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Lp.

Tytuł

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
sposobu i trybu
finansowania kosztów
zgłoszeń
niepoŜądanych
odczynów
poszczepiennych oraz
świadczeń
zdrowotnych
udzielanych
w związku z leczeniem
tych odczynów

3.

Zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych
u ludzi Rada Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia:
1)sposób i tryb finansowania kosztów
zgłoszeń niepoŜądanych odczynów
poszczepiennych osób nieposiadających
uprawnień z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego,
2)sposób i tryb finansowania kosztów
świadczeń zdrowotnych związanych
z leczeniem niepoŜądanych odczynów
poszczepiennych,
3)sposób dokumentowania udzielonych
świadczeń zdrowotnych oraz terminy
rozliczeń mając na względzie cele nadzoru
epidemiologicznego oraz zapewnienie
skutecznego leczenia niepoŜądanych
odczynów poszczepiennych.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

W celu nadzoru epidemiologicznego oraz zapewnienia
skutecznego leczenia niepoŜądanych odczynów
poszczepiennych konieczne jest uregulowanie kwestii
kosztów leczenia związanego z tymi odczynami, które
jest finansowane z budŜetu państwa z części
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do
spraw zdrowia.

MZ/GIS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

bip.mz.gov.pl

1.

73.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

55

Lp.

Tytuł

2.

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
sposobu i trybu
finansowania kosztów
świadczeń,
udzielonych w celu
zwalczania zakaŜeń
i chorób zakaźnych
osób nieposiadających
uprawnień z tytułu
ubezpieczenia
zdrowotnego

3.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych
u ludzi Rada Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia:
1)sposób i tryb finansowania kosztów
świadczeń, udzielonych w celu zwalczania
zakaŜeń i chorób zakaźnych osób
nieposiadających uprawnień z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego,
2)sposób dokumentowania udzielonych
świadczeń oraz terminy rozliczeń - mając
na względzie dobro pacjenta, zasady
i sposób wydatkowania środków oraz
zapewnienie skutecznego wykonywania
świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

W celu zapewnienia skutecznego wykonywania
świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom
nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego w celu zwalczania zakaŜeń i chorób
zakaźnych, konieczne jest uregulowanie kwestii
związanych z finansowaniem kosztów tych świadczeń,
które są finansowane z budŜetu państwa z części
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do
spraw zdrowia.
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MZ/GIS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

bip.mz.gov.pl

1.

74.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

75.

Tytuł

2.

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych
u ludzi Rada Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia:
1)sposób i tryb finansowania kosztów
świadczeń, o których mowa w ust. 5
(tj. kosztów świadczeń zdrowotnych
związanych z leczeniem kiły i rzeŜączki
oraz świadczeń zdrowotnych związanych
przyczynowo z tymi zakaŜeniami
i chorobami zakaźnymi, udzielonych
osobom nieposiadającym uprawnień
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a takŜe
kosztów leków),
2)sposób dokumentowania udzielonych
świadczeń oraz terminy rozliczeń - mając
na względzie dobro pacjenta, zasady
i sposób wydatkowania środków oraz
zapewnienie skutecznego wykonywania
czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.

W celu zapewnienia skutecznego przeciwdziałania
chorobom przenoszonym drogą płciową konieczne jest
uregulowanie kwestii dotyczących kosztów leczenia
tych chorób dla osób nieposiadających uprawnień
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które to koszty
są finansowane z budŜetu państwa z części pozostającej
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

MZ/GIS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

bip.mz.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
kosztów świadczeń
zdrowotnych i leków
związanych
z leczeniem kiły
i rzeŜączki oraz
związanych
przyczynowo z tymi
zakaŜeniami
i chorobami
zakaźnymi,
udzielonych osobom
nieposiadającym
uprawnień z tytułu
ubezpieczenia
zdrowotnego

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

57

Lp.

1.

76.

Tytuł

2.

3.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

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

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

bip.mz.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wykazu rodzajów
czynności
zawodowych oraz
zalecanych szczepień
ochronnych
wymaganych
u pracowników,
funkcjonariuszy,
Ŝołnierzy lub
podwładnych
naraŜonych na
działanie
biologicznych
czynników
chorobotwórczych
w trakcie
wykonywania
czynności
zawodowych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4.

5.

6.

Adres
BIP

7.

Obecnie polskie misje wojskowe stacjonują i działają
na obszarach szczególnie obciąŜonych powszechnym
występowaniem powaŜnych zagroŜeń o charakterze
biologicznym, którym w większości przypadków moŜna
skutecznie zapobiegać poprzez zastosowanie
profilaktyki czynnej – często w warunkach polowych,
w których trudno jest o zapewnienie właściwych
warunków sanitarnych

77.

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia w przedmiotowej sprawie jest
następstwem nowelizacji ustawy o ochronie
informacji niejawnych. Zmiana tej ustawy
spowodowała, iŜ niezbędnym stało się
opracowanie nowych zasad dotyczących
środków ochrony fizycznej – zbliŜonych do
przepisów obowiązujących w innych krajach
Unii Europejskiej.

Zmiany zmierzają przede wszystkim w kierunku
racjonalności stosowania metod i środków słuŜących
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 zagroŜenia ich nieuprawnionego ujawnienia lub
utraty.
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KPRM

Jacek Cichocki
Sekretarz Stanu
w KPRM

bip.kprm.gov.pl

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
sposobu
przeprowadzania
i podstawowych
kryteriach określania
poziomu zagroŜeń
oraz doboru środków
bezpieczeństwa
fizycznego, a takŜe
wymagań w zakresie
organizacji
i funkcjonowania
kancelarii

Lp.

1.

78.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

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

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.)

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

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie programu
badań statystycznych
statystyki publicznej
na rok 2010

Dostosowanie zapisów w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok
2010 do zmian wprowadzonych w stanie
prawnym i w metodologii badań.

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

KPRM

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Jacek Cichocki
Sekretarz Stanu
w KPRM

wykonuje Prezes GUS

60

Rada
Statystyki*)

Józef Oleński
Prezes GUS
bip.stat.gov.pl

*)

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

bip.kprm.gov.pl

79.

Tytuł

Lp.

1.

80.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

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
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
Klasyfikacji Środków
Trwałych (KŚT)

Klasyfikacja Środków Trwałych została
wprowadzona rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U.
Nr 112, poz.1317 z późn. zm.) i wymaga
nowelizacji z uwagi na zawarty
w klasyfikacji klucz powiązań
z nieobowiązującą Polską Klasyfikacją
Wyrobów i Usług (PKWiU) 2004.

W związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia
2009 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU) 2008 (Dz. U. Nr 207, poz.1293 z późn. zm. ),
aktualizacji wymaga rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
i dostosowanie powiązań występujących w klasyfikacji
w zakresie maszyn, urządzeń, środków transportu,
inwentarza Ŝywego do obowiązującej PKWiU 2008.

wykonuje Prezes GUS

61

Rada
Statystyki*)

Prezes
GUS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Józef Oleński
Prezes GUS

Józef Oleński
Prezes GUS
bip.stat.gov.pl

*)

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

bip.stat.gov.pl

81.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

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

1. Uwzględnienie zmian wynikających
z ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej,
która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia
29 czerwca 19995 r. o statystyce publicznej.
2. Dostosowanie obecnego rozporządzenia do
zmian w podziale terytorialnym kraju, jakie
prawdopodobnie będą wprowadzone
z dniem 1 stycznia 2011 r.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

1. Dostosowanie treści rozporządzenia do zmian
wynikających z ustawy o statystyce publicznej.
2. Wprowadzenie zmian dotyczących identyfikatorów
i nazw jednostek podziału terytorialnego w związku
ze zmianami w podziale terytorialnym kraju do
załącznika nr 1 rozporządzenia.

Prezes
GUS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Józef Oleński
Prezes GUS

bip.stat.gov.pl

1.

82.

Istota projektu

62

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

2.

3.

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 2011 r.

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

Prezes
GUS

Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Nomenklatury
Scalonej

Zapewnienie prawidłowych odniesień do
rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego
na kolejny rok załącznik I do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
w sprawie Wspólne Taryfy Celnej.

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

Prezes
GUS

84.

6.

Adres
BIP

7.

Józef Oleński
Prezes GUS
bip.stat.gov.pl

1.

83.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.stat.gov.pl
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Józef Oleński
Prezes GUS

