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STYCZEŃ - MARZEC
1.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wykazu
szkół i placówek, które prowadzą
minister właściwy do spraw
wewnętrznych i Minister Obrony
Narodowej

Określenie wykazu szkół i placówek, które
prowadzą minister właściwy do spraw
wewnętrznych i Minister Obrony
Narodowej.

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

MEN

2

bip.men.gov.pl

Ustawa z dnia 19 marca 2009r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 56, poz. 458) zmieniła
brzmienie art. 29 wyłączając
z dotychczasowej delegacji określenie
przez Radę Ministrów wykazu szkół
i placówek prowadzonych przez Ministra
Sprawiedliwości.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19
marca 2009 r. dotychczasowe przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art.
29 - rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie
wykazu szkół i placówek, które
prowadzą: minister właściwy do spraw
wewnętrznych, Minister Obrony
Narodowej i Minister Sprawiedliwości
(Dz. U. Nr 14, poz. 83) - zachowują moc
do czasu wejścia w życie nowych
przepisów, nie dłużej jednak niż przez
okres 12 miesięcy od wejścia w życie
niniejszej ustawy.
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3.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
dodatkowego funduszu nagród
za szczególne osiągnięcia w
Służbie Celnej

4

Art. 142 ust. 2 projektu ustawy o Służbie Rozporządzenie określa źródło środków na
Celnej.
ten fundusz oraz jego wysokość, tryb
przyznawania nagród, mając na względzie
charakter wykonywanych zadań przez
funkcjonariuszy, a także okoliczności
przyznawania nagrody.

3

Adres
BIP

5

6

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu
MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Art. 47 ust. 11 projektu ustawy o Służbie Celem projektowanej regulacji jest
Ministrów w sprawie
Celnej.
określenie zasad współdziałania Służby
współdziałania Służby Celnej i
Celnej i Straży Granicznej w zakresie
Straży Granicznej w zakresie
kontroli celnej jednostek pływających na
zadań wykonywanych przez
morskich wodach wewnętrznych, morzu
jednostki pływające Służby
terytorialnym lub wodach śródlądowych
Celnej na morskich wodach
Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
wewnętrznych, morzu
uwzględnieniem konieczności zapewnienia
terytorialnym lub wodach
bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy,
śródlądowych Rzeczypospolitej
przestrzegania przepisów prawa oraz
Polskiej
sprawnego wykonywania kontroli.

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl
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4.

Potrzeba uzupełnienia systemu
gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeń eksportowych o możliwość
dokonywania przez KUKE S.A. wypłat z
wszystkich tytułów określonych w
ustawie dotyczących zawieranych przez
Korporację umów ubezpieczenia
eksportowego.

Projektowane rozporządzenie ma na celu
odtworzenie z niezbędnymi
uzupełnieniami i korektami – w zakresie
warunków i sposobu użycia siły fizycznej,
kajdanek, pałek służbowych,
paralizatorów elektrycznych, ręcznych
miotaczy gazowych, kolczatek drogowych
i innych przeszkód umożliwiających
zatrzymanie pojazdu – rozwiązań
przyjętych w obowiązującym
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 2004r. w sprawie środków
przymusu bezpośredniego stosowanych
przez funkcjonariuszy celnych (Dz. U. nr
286, poz. 2874).
Projekt umożliwia dokonywanie wypłat
przez KUKE S.A. z tytułu zwrotu składek
ubezpieczeniowych oraz innych tytułów
wymienionych w art. 10 ust. 2a pkt 2-14
ustawy o gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeniach eksportowych w
sytuacji niewystarczającej ilości środków
lub ich braku na rachunku wyodrębnionym
na podstawie art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

4

Adres
BIP

5

6

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
warunków i trybu udzielania
przez Skarb Państwa poręczeń
kredytów bankowych
zaciągniętych przez
Korporację Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych
Spółka Akcyjna oraz
udzielania i umarzania
pożyczek ze środków budżetu
państwa

Art. 68 ust. 8 projektu ustawy o Służbie
Celnej.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl

5.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie użycia
środków przymusu
bezpośredniego stosowanych
przez funkcjonariuszy celnych
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6.

4

Wykonanie delegacji art. 93 ust. 2
Rozporządzenie daje możliwość
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
zaciągania zobowiązań finansowych
finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. wyrażonych w walutach obcych w ściśle
1240).
określonych przypadkach. Ma ono na celu
przede wszystkim umożliwienie
korzystania z zagranicznych środków
finansowych.

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

Art. 145 ust. 4 projektu ustawy o Służbie Rozporządzenie określa wielokrotność kwoty
Celnej.
bazowej, kierując się szczególnymi zadaniami,
jakie wykonuje Służba Celna.

Adres
BIP

5

6

7

Dominik
Radziwiłł
Podsekretarz
Stanu
MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF
8.

Rozporządzenie ma charakter
„techniczny”, nowelizacja dotyczy
przywołanych w dotychczasowym
rozporządzeniu aktów prawa
wspólnotowego, które uległy zmianie.

Projektowane rozporządzenie zmienia
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
12 lutego 2008 r. w sprawie działań
podejmowanych w związku z
zatrzymaniem wyrobów, co do których
istnieją uzasadnione okoliczności
wskazujące, że nie spełniają one
zasadniczych lub innych wymagań (Dz. U.
Nr 38, poz. 215) w celu dostosowania
odwołań w prawie krajowym do nowych
przepisów wspólnotowych.

5

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
działań podejmowanych w
związku z zatrzymaniem
wyrobów, co do których
istnieją uzasadnione
okoliczności wskazujące, że nie
spełniają one zasadniczych lub
innych wymagań

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

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl
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9.

Rozporządzenie ma charakter
„techniczny”, nowelizacja dotyczy
przywołanych w dotychczasowym
rozporządzeniu aktów prawa
wspólnotowego, które uległy zmianie.

4

Projektowane rozporządzenie zmienia
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14
kwietnia 2004 r. w sprawie działań
podejmowanych w związku z
zatrzymaniem produktów, co do których
istnieją uzasadnione okoliczności
wskazujące, że nie spełniają one wymagań
dotyczących bezpieczeństwa (Dz. U. Nr
87, poz. 816) w celu dostosowania
odwołań w prawie krajowym do nowych
przepisów wspólnotowych.

6

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
działań podejmowanych w
związku z zatrzymaniem
produktów, co do których
istnieją uzasadnione
okoliczności wskazujące, że nie
spełniają one wymagań
dotyczących bezpieczeństwa

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30
listopada 2006 r. w sprawie legalnych
jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638)
stanowi implementację do prawa polskiego
dyrektywy 80/181/EWG w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do jednostek miar. W
związku z wejściem w życie dyrektywy
2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r.,
zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG
niezbędne jest dostosowanie przepisów
krajowych do nowych wymogów UE. Z art.
2 dyrektywy 2009/3/WE wynika obowiązek
wdrożenia zawartych w niej rozwiązań do
krajowych porządków prawnych
poszczególnych państw członkowskich UE
w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

Celem projektu jest określenie w odniesieniu
do legalnych jednostek miar:
− definicji, nazw i oznaczeń jednostek miar
podstawowych SI i pochodnych SI o
nazwach specjalnych oraz zasad nazywania
i oznaczania jednostek miar:
− pochodnych SI innych niż o nazwach
specjalnych nadanych przez Generalną
Konferencję Miar; tj. takich, dla których
Generalna Konferencja Miar określiła
nazwy i oznaczenia jedynie poprzez
wskazanie jednoznacznych dla
użytkownika reguł ich tworzenia;
− złożonych, które utworzone są z jednostek
podstawowych lub jednostek pochodnych
SI o nazwach specjalnych albo z jednostek
miar nienależących do SI i jednostek SI;
− przedrostków i ich oznaczeń przeznaczone
do tworzenia dziesiętnych wielokrotności i
podwielokrotności;
− zasad pisowni oznaczeń legalnych
jednostek miar,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w
postanowieniach Generalnej Konferencji Miar
oraz dokumentach międzynarodowych
organizacji metrologicznych.

10. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
legalnych jednostek miar

7

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl
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11. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie planu
działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w
sytuacjach szczególnych
zagrożeń

Planowany projekt związany jest z
nowelizacją ustawy Prawo
telekomunikacyjne, w tym przepisu
zawierającego upoważnienie do wydania
rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie planu działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach
szczególnych zagrożeń.

Rozszerzono upoważnienie do wydania
rozporządzenia o określenie organów
dokonujących uzgodnień planów
przedsiębiorców. Zmieniono także
upoważnienie w zakresie określenia
przedsiębiorców i rodzajów działalności
telekomunikacyjnej nie podlegających
obowiązkowi sporządzenia planu. Dodano
również zakres uzgodnień planu z
organami.

12. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
świadczeń dla żołnierzy
rezerwy pozostających na
przydziałach kryzysowych

Nowe regulacje, stosownie do założeń
procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, przewidują
m.in. utworzenie Narodowych Sił
Rezerwowych. W ramach NSR służbę
wojskową będą mogli pełnić żołnierze
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 żołnierzy rezerwy z
tytułu pełnienia przez nich służby w
ramach NSR. Przepis ten stanowi
zarazem podstawę prawną wydania
rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie świadczeń dla żołnierzy
rezerwy pozostających na przydziałach
kryzysowych.

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

8

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Magdalena Gaj
Podsekretarz
Stanu
MI

MON

gen. Franciszek
Gągor
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego
biuletyn.mon.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mi.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

1

2

3

4

13.

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 także 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
gospodarczo-obronnym;
- 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

Lp.

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

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

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MON

Marcin Idzik
Podsekretarz
Stanu

biuletyn.mon.gov.pl

9

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Aktualizacja i uzupełnienie
dotychczasowego zakresu podmiotowego
rozporządzenia. Zakresem podmiotowym
rozporządzenia zostaną objęci dyrektor i
wicedyrektor biura Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa oraz
dyrektor i wicedyrektor biura (komórki
równorzędnej) w Centrali Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(do 31 grudnia 2009 r. byli oni
wynagradzani wg przepisów wydanych
na podstawie uchylonej ustawy
o państwowym zasobie kadrowym i
wysokich stanowiskach państwowych).

4

Aktualizacja zakresu podmiotowego
poprzez wykreślenie zbędnych stanowisk,
skorygowanie i uzupełnienie stanowisk w
niektórych urzędach (np. Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa, Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Regionalnych Zarządach Gospodarki
Wodnej), a ponadto uściślenie niektórych
przepisów dotyczących wypłaty dodatku
za wysługę lat i nagrody jubileuszowej.

10

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

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

Istota projektu

4

11

Adres
BIP

5

6

7

MRiRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

bip.minrol.gov.pl

Projekt określi:
- zasady ewentualnego wstrzymania
i zwrotu otrzymanych środków
finansowych w przypadku gdy grunt
rolny nie zostanie przekwalifikowany na
grunt leśny z powodu niezależnego od
beneficjenta;
- warunki modernizacji operatu ewidencji
gruntów i budynków na gruntach
zalesieniowych w ramach PROW 20042006;
- 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;
- możliwość odstąpienia od nakładania
sankcji lub konieczności zwrotu
wcześniej otrzymanych płatności, w
przypadku stwierdzenia przypadków siły
wyższej;
- możliwość przekwalifikowania przez
starostę powierzchni mniejszej niż
zadeklarowana we wniosku o pomoc.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

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

17. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli w
stadach indyków rzeźnych” na
lata 2010 – 2012

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania
rozporządzenia (WE) nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność (Dz. Urz.
UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328).

Projekt ma na celu wprowadzenie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
„Krajowego programu zwalczania
niektórych serotypów Salmonelli
w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010
– 2012 oraz zmniejszenie odsetka
zakażeń dwoma serotypami Salmonelli
w powyższych stadach, aż do
uzyskania do końca 2012 r. nie więcej niż
1% stad zakażonych.
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5

6

7

MRiRW

MRiRW

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania
rozporządzenia (WE) nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność (Dz. Urz.
UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328).

Adres
BIP

bip.minrol.gov.pl

16. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli
w stadach indyków
hodowlanych” na lata 2010 2012

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

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

19. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika
Rządu do spraw
Przygotowania Organów
Administracji Rządowej do
sprawowania przez
Rzeczpospolitą Polską
Przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej

Zmiana rozporządzenia regulującego
Dostosowanie rozporządzenia do
działalność Urzędu KIE i Pełnomocnika istniejącego stanu prawnego.
Rządu do spraw Przygotowania Organów
Administracji Rządowej do sprawowania
przez Rzeczpospolitą Polską
Przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej, w związku z połączeniem
Urzędu KIE i Ministerstwa Spraw
Zagranicznych wynikającym z przyjęcia
ustawy o Komitecie do Spraw
Europejskich.
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5

6

7

Krzysztof H.
Łaszkiewicz
Podsekretarz
Stanu
MSP

MSZ

Mikołaj
Dowgielewicz
Pełnomocnik
Rządu do
spraw
Przygotowania
Organów
Administracji
Rządowej do
sprawowania
przez RP
Przewodnictwa
w Radzie Unii
Europejskiej

bip.msz.gov.pl

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

Adres
BIP

bip.msp.gov.pl

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

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

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.

21. 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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5

6

7

MZ

Rada
Statystyki *

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny
GUS

bip.stat.gov.pl

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.

Adres
BIP

bip.mz.gov.pl

20. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia
Psychicznego

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1

2

3

4

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

Konieczność wprowadzenia zmian do
rozporządzenia wynika ze
znowelizowanych przepisów prawnych
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.
439 z późn. zm.) wprowadzonych ustawą
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97).

Zmiany dotyczą:
- trybu i sposobu zgłaszania wniosków o
wpis do rejestru REGON składanych
przez przedsiębiorców,
- zakresu podmiotowego rejestru REGON,
- sposobu składania wniosków o wpis do
rejestru REGON przez podmioty
gospodarki narodowej niebędące
przedsiębiorcami,
- wzorów wniosków RG oraz zaświadczeń
o numerze identyfikacyjnym REGON.

23. Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków i
sposobu rozpowszechniania
audycji propagujących ideę
powszechnego spisu rolnego w
2010 r.

Wykonanie delegacji ustawowej zawartej
w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o
powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
(Dz. U. Nr 126, poz. 1040)

Projekt ma na celu określenie
szczegółowych warunków i sposobu
rozpowszechniania audycji, w tym w
szczególności podziału czasu antenowego
między zobowiązane podmioty oraz czasu
emisji i formy tych audycji.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Prezes GUS

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny
GUS

Prezes GUS

Tomasz Białas
Dyrektor
Generalny
GUS
bip.stat.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.stat.gov.pl

Lp.

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

4

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

KWIECIEŃ - CZERWIEC

25. 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.

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

Konieczność określenia zasad
współpracy pomiędzy służbami
zajmującymi się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.

Wprowadzenie rozwiązań doprowadzi do
zwiększenia skuteczności działań w
obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz wdrożenia standardów
współpracy poszczególnych służb
samorządów gminnych.

MEN

MG

16

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

Joanna
StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Projektowane rozporządzenie określa
szczegółowe zasady realizacji Rządowego
programu pomocy uczniom w 2010 r. –
„Wyprawka szkolna”.

bip.mg.gov.pl

Wprowadzenie rozporządzenia pozwoli
na realizację zapisów Rządowego
programu pomocy uczniom w 2010 r. –
„Wyprawka szkolna”.

bip.men.gov.pl

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

Tytuł

1

2

3

4

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o
zmianie ustawy o Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr
79, poz. 660) brzmienie art. 43 ust. 2.
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy
dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 43 ust. 2
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia zasadniczego i stawek
dodatku funkcyjnego dla radców i
starszych radców Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa – Dz. U. Nr
73, poz. 428) zachowują swoją moc do
czasu wejścia w życie nowych
przepisów, nie dłużej niż przez okres 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, tj. nie dłużej niż do
dnia 11 czerwca 2010 r.

Projekt rozporządzenia zostanie opracowany
na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 4
ustawy o PGSP. W miejsce dwóch
rozporządzeń Rady Ministrów tj.
rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2008 r. oraz
rozporządzenia z dnia 11 marca 2006 r. w
sprawie dodatku za wieloletnią pracę
przysługującego radcom i starszym radcom
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.
U. Nr 42, poz. 279) zostanie opracowany
jeden akt prawny.
Projekt rozporządzenia określi:
- kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz
maksymalne stawki dodatku
funkcyjnego dla radców i starszych
radców PGSP; w stosunku do stawek
dotychczas obowiązujących
podwyższeniu ulegną jedynie stawki
maksymalne – zgodnie z propozycją
przedstawioną przez Prezesa PGSP;
- sposób zaliczania zakończonych
okresów zatrudnienia do okresów pracy
uprawniających do dodatku za
wieloletnią pracę, okresy za które
przysługuje ten dodatek oraz termin
jego wypłaty.

27. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wynagrodzenia zasadniczego,
dodatku funkcyjnego oraz
dodatku za wysługę lat dla
radców i starszych radców
Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

Lp.

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

Nowelizacja ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
dotycząca określenia zasad udzielania
pożyczek papierów wartościowych przez
OFE i PFE polegająca min. na dodaniu
art. 151a określającego zasady
udzielania pożyczek 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 pożyczek papierów
wartościowych będących przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym. Projekt
rozporządzenia stanowi propozycję
realizacji ww. delegacji ustawowej.

Projekt rozporządzenia ma za zadanie
określenie warunków i trybu zawierania
umowy ramowej pożyczki papierów
wartościowych, dopuszczalnego limitu
zaangażowania funduszu emerytalnego w
udzielanie pożyczek papierów
wartościowych, dodatkowych ograniczeń
w zakresie udzielania przez fundusze
emerytalne pożyczek papierów
wartościowych oraz sposobu
uwzględniania pożyczonych 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.
Projekt określi maksymalne ceny mleka
i przetworów mlecznych dostarczanych do
szkół w roku szkolnym 2010/2011
w ramach programu dopłat do spożycia
mleka i przetworów mlecznych
w szkołach, finansowanego ze środków
Unii Europejskiej.
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Adres
BIP

5

6

7

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

MRiRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

bip.minrol.gov.pl

Projekt ma na celu wykonanie
29. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
upoważnienia ustawowego zawartego w
maksymalnych cen mleka i
art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
przetworów mlecznych
r. o organizacji rynku mleka
dostarczanych do przedszkoli i i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009
szkół w roku szkolnym
r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm. ).
2010/2011

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mpips.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

Wprowadzenie programu zwalczania
enzootycznej białaczki bydła ma na celu
doprowadzenie do uznania
poszczególnych regionów za urzędowo
wolne od tej choroby. Wprowadzenie
programu zwalczania gąbczastej
encefalopatii bydła ma ponadto na celu
wykrycie każdego przypadku BSE
w populacji bydła w Rzeczypospolitej
Polskiej. Celem programu dotyczącego
grypy ptaków jest wykrycie
występowania zakażeń wirusami
wywołującymi grypę ptaków oraz
poszerzenie wiedzy na temat ryzyka
wystąpienia tej choroby.

31. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia wieloletniego
krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w
stadach niosek gatunku kura
(Gallus gallus)

Opracowanie projektu wynika z
konieczności wykonania rozporządzenia
(WE) nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17
listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność (Dz. Urz.
UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328).

Projekt ma na celu doprowadzenie do
zmniejszenia do końca 2010 r. odsetka
zakażeń dwoma serotypami Salmonelli do
2% lub mniej. Program jest programem
wieloletnim i każdego roku zmieniają się
jego szczegółowe założenia, które muszą
uzyskać akceptację Komisji Europejskiej.
Projekt rozporządzenia ma na celu
wprowadzenie do realizacji „Krajowego
programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli w stadach niosek
gatunku kura (Gallus gallus)” na 2010 r.
oraz nowych elementów, które zostały
zatwierdzone przez Komisję Europejską.
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5

6

7

MRiRW

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu
bip.minrol.gov.pl

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

Adres
BIP

bip.minrol.gov.pl

30. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
na 2010 r. programów
zwalczania i kontroli
enzootycznej białaczki bydła
oraz wścieklizny, gąbczastej
encefalopatii bydła, a także
programu mającego na celu
wykrycie występowania
zakażeń wirusami
wywołującymi grypę ptaków
oraz poszerzenie wiedzy na
temat ryzyka wystąpienia tej
choroby

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Opracowanie projektu wynika z
konieczności wykonania rozporządzenia
(WE) nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17
listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność (Dz. Urz.
UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328).

4

Projekt ma na celu doprowadzenie do
zmniejszenia w 2011 r. odsetka zakażeń
dwoma serotypami Salmonelli do
poziomu 1% lub mniej.
Program jest programem wieloletnim i
każdego roku zmieniają się jego
szczegółowe założenia, które muszą
uzyskać akceptację Komisji Europejskiej.
Program zwalczania niektórych serotypów
Salmonella w stadach brojlerów gatunku
kura (Gallus gallus) prowadzony jest od
2009 r. Projekt ma na celu wprowadzenie
do realizacji „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów
Salmonella w stadach niosek gatunku kura
(Gallus gallus)” na 2010 r. oraz nowych
elementów, które zostały zatwierdzone
przez Komisję Europejską.
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32. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
przyjęcia krajowego
programu zwalczania
niektórych serotypów
Salmonella w stadach
brojlerów gatunku kura
(Gallus gallus) na lata 2009
-2011
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33. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i znakowania
produktów włókienniczych

Wdrożenie 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).
Wdrożenie 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.

34. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
informacji składanych przez
podmiot ubiegający się
o udzielenie pomocy
de minimis

Wykonanie delegacji zawartej
w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.
404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585) w
zakresie informacji, o których mowa w
art. 37 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
Celem projektu rozporządzenia jest
określenie informacji, które powinny zostać
przekazane podmiotowi udzielającemu
pomocy de minimis przez podmiot
ubiegający się o taką pomoc.

Projekt rozporządzenia określa zakres
informacji określonych w art. 37 ust. 1 pkt 2
ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej niezbędnych
do udzielenia pomocy de minimis.

21

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.uokik.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
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Tytuł
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3
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Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2006 r.
Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 93, poz.
585).
Dostosowanie prawa krajowego do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i
88 Traktatu.

Projekt rozporządzenia określa zakres
informacji dotyczących podmiotu
ubiegającego się o pomoc publiczną,
informacji o otrzymanej pomocy publicznej
na przedsięwzięcie, na realizację którego
podmiot ubiegający się o pomoc wnioskuje o
jej udzielenie, zakres oświadczenia
o nieotrzymaniu pomocy publicznej oraz wzór
stosownego formularza.
Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmienionych przepisów wspólnotowych
w zakresie pomocy publicznej.

35. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
informacji o otrzymanej
pomocy publicznej oraz
informacji o nieotrzymaniu
pomocy
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36. 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).

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmienionych formularzy notyfikacyjnych.

37. 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.

Adres
BIP

5

6

7

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

wykonuje Prezes GUS
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