PROGRAM

PRAC LEGISLACYJNYCH

RADY MINISTRÓW
lipiec – grudzień 2 0 0 9 r.

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ RADY MINISTRÓW

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6

Adres
BIP

7

LIPIEC - WRZESIEŃ
1.

Zmiana zakresu upoważnienia do
wydania rozporządzenia,
wynikającego z art. 13 ustawy o
giełdach towarowych.

Rozporządzenie określa sposoby i warunki
współdziałania organów Służby Celnej z
organami administracji publicznej oraz innymi
państwowymi i samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi oraz zakres ich świadczeń na
rzecz organów Służby Celnej, uwzględniając
konieczność zapewnienia sprawnego i
skutecznego wykonywania zadań organów
Służby Celnej i organów współdziałających.

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o
Służbie Celnej

2

Dariusz Daniluk
Podsekretarz
Stanu
MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

MF

bip.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Art. 4 ust. 3 projektu ustawy o
Rady Ministrów w
Służbie Celnej.
sprawie zasad
współdziałania organów
celnych z organami
administracji publicznej
oraz innymi państwowymi
i samorządowymi
jednostkami
organizacyjnymi.

Projektowane rozporządzenie dostosowuje
obowiązujące przepisy do zmian ustawy z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych
przewidzianych w uchwalonej w dniu 4
września 2008 r. przez Sejm RP ustawie o
zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

bip.mf.gov.pl

2.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie szczególnego
trybu i warunków
wprowadzania do obrotu
giełdowego praw
majątkowych, na
podstawie art. 13 ustawy o
giełdach towarowych.

Lp.

1

3.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

4
Rozporządzenie określa podmioty uprawnione
do wypłaty świadczeń socjalnych, rodzaj i
zakres tych świadczeń, ich wysokość, sposób
obliczania, terminy rozliczeń oraz wypłaty,
uwzględniając prawidłowość wypłacanych
świadczeń oraz warunki korzystania z tych
świadczeń.

Organ
odpowiedzialny

5

MF

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o
Służbie Celnej

4.

Art. 145 ust. 4 projektu ustawy o
Służbie Celnej.

Rozporządzenie określa wielokrotność kwoty
bazowej, kierując się szczególnymi zadaniami,
jakie wykonuje Służba Celna.

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej
MF

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o
Służbie Celnej

3

7

bip.mf.gov.pl

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

Adres
BIP

bip.mf.gov.pl

2
3
Projekt rozporządzenia
Art. 135 ust. 2 projektu ustawy o
Rady Ministrów w
Służbie Celnej.
sprawie rodzaju i zakresu
świadczeń socjalnych
które mogą być przyznane
funkcjonariuszom celnym
i członkom ich rodzin.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

Lp.

1

5.

Tytuł

3
Art. 142 ust. 2 projektu ustawy o
Służbie Celnej.

Istota projektu

4
Rozporządzenie określa źródło środków na ten
fundusz oraz jego wysokość, tryb
przyznawania nagród, mając na względzie
charakter wykonywanych zadań przez
funkcjonariuszy, a także okoliczności
przyznawania nagrody.

Organ
odpowiedzialny

5

MF

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o
Służbie Celnej

6.

Celem projektowanej regulacji jest określenie
zasad współdziałania Służby Celnej i Straży
Granicznej w zakresie kontroli celnej jednostek
pływających na morskich wodach
wewnętrznych, morzu terytorialnym lub
wodach śródlądowych Rzeczypospolitej
Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i
zdrowia funkcjonariuszy, przestrzegania
przepisów prawa oraz sprawnego wykonywania
kontroli.

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o
Służbie Celnej

4

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

MF

bip.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Art. 47 ust. 11 projektu ustawy o
Rady Ministrów w
Służbie Celnej.
sprawie współdziałania
Służby Celnej i Straży
Granicznej w zakresie
kontroli celnej jednostek
pływających na morskich
wodach wewnętrznych,
morzu terytorialnym lub
wodach śródlądowych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres
BIP

bip.mf.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie dodatkowego
funduszu nagród za
szczególne osiągnięcia w
Służbie Celnej.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie środków
przymusu bezpośredniego
stosowanych przez
funkcjonariuszy Służby
Celnej

7.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Art. 68 ust. 8 projektu ustawy o
Służbie Celnej.

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o
Służbie Celnej

8.

4
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).

Organ
odpowiedzialny

5

MF

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu
określenie warunków i sposobu postępowania
przed, w trakcie i po użyciu broni palnej przez
funkcjonariuszy celnych na zasadach
podobnych jak w innych służbach uzbrojonych,
w szczególności w Policji i Straży Granicznej.

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej
MF

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o
Służbie Celnej

5

Adres
BIP

7

bip.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Art. 69 ust. 3 projektu ustawy o
Rady Ministrów w
Służbie Celnej.
sprawie szczegółowych
warunków i sposobu
postępowania przy użyciu
broni palnej przez
funkcjonariuszy Służby
Celnej

Istota projektu

bip.mf.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

Lp.

1

9.

Tytuł

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o
Służbie Celnej

3
Art. 72 ust. 7 projektu ustawy o
Służbie Celnej.

Istota projektu

4
Ww. rozporządzenie ma na celu określenie
sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy
celnych zatrzymywania i przeszukiwania osób,
zatrzymywania rzeczy oraz przeszukiwania
pomieszczeń, bagażu, ładunku, środków
transportu i statków w trybie i przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu
postępowania karnego oraz zatrzymywania
osób wskutek pościgu, o którym mowa w
artykule 20 Konwencji sporządzonej na
podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii
Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i
współpracy między administracjami celnymi,
sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997r
(Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31), w celu
niezwłocznego przekazania ich
funkcjonariuszom administracji celnej
właściwego państwa członkowskiego.

6

Organ
odpowiedzialny

5

MF

Adres
BIP

7

bip.mf.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie sposobu
postępowania przy
wykonywaniu niektórych
uprawnień
funkcjonariuszy Służby
Celnej oraz zasad
współpracy z Policją i
Strażą Graniczną w tym
zakresie

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

Tytuł

1

2
Pakiet 4 projektów
rozporządzeń Rady
Ministrów zmieniających
rozporządzenia w sprawie
udzielenia pomocy de
minimis:
- na realizację
branżowych projektów
promocyjnych w zakresie
eksportu lub sprzedaży na
Jednolitym Rynku
Europejskim,
- na realizację niektórych
przedsięwzięć w zakresie
promocji i wspierania
eksportu lub sprzedaży na
Jednolitym Rynku
Europejskim,
- na uzyskanie certyfikatu
wyrobu wymaganego na
rynkach zagranicznych,
- na realizację
przedsięwzięć
wydawniczych
promujących eksport lub
sprzedaż na Jednolitym
Rynku Europejskim

10.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Nowelizacja umożliwi
przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp
do dotacji oferowanych przez
program przedsiębiorcom, w tym
małym i średnim.

Istota projektu

4
Program dotacji ma na celu:
− promocję produktów i usług lub nawiązanie
kontaktów handlowych,
− pokrycie części kosztów związanych z
organizacją konferencji, seminariów,
zbiorowych pokazów oraz prezentacji
wyrobów przemysłu obronnego,
− dofinansowanie kosztów związanych z
uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu,
− pokrycie części kosztów przedsięwzięć
wydawniczych promujących eksport lub
sprzedaż na Jednolitym Rynku
Europejskim.

Organ
odpowiedzialny

5

MG

7

Adres
BIP

7

bip.mg.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1

11.

Tytuł

3
Zmieniane rozporządzenie stanowi
m.in. podstawę do określania
wartości rynkowych nieruchomości
przeznaczonych lub zajętych pod
drogi publiczne. Dotychczas § 36
stanowił normę generalną,
określającą zasady wyceny ww.
nieruchomości, stanowiąc, że
określenie wartości nieruchomości
przeznaczonej bądź zajętej pod
inwestycję drogową następuje na
podstawie transakcji
nieruchomościami, które zostały
nabyte na te cele. Szczegółowe
regulacje związane z wyceną
nieruchomości przeznaczonych lub
zajętych pod inwestycje drogowe
stanowiły pochodną regulacji
związanych z planowaniem
przestrzennym i możliwością
dochodzenia, przez dotychczasowych
właścicieli oraz użytkowników
wieczystych nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego na inwestycje
drogowe.

Nowelizacja ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg
publicznych, dokonana z dniem 16
grudnia 2006 r. wyłączyła w ramach

Istota projektu

4
W celu dostosowania zasad wyceny do
zmienionej sytuacji prawnej, w noweli
zaproponowano, aby przy określaniu wartości
rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia
odszkodowania za nieruchomości
wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa na
podstawie przepisów ww. ustawy,
rzeczoznawca majątkowy określał jej wartość
przyjmując jej stan z dnia wydania decyzji
(czyli według aktualnego sposobu
użytkowania, tj. sposobu występującego przed
wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej). Stanowi to wypełnienie
zasady określonej w art. 134 ww. ustawy o
gospodarce nieruchomościami, która stanowi,
że przy ustalaniu wysokości odszkodowania
uwzględnia się aktualny sposób użytkowania
nieruchomości, chyba że przeznaczenie
nieruchomości zgodne z celem przejęcia tej
nieruchomości powoduje wzrost jej wartości.
Dodatkowo zmianie uległy również niektóre
przepisy rozporządzenia m.in. dotyczące zasad
wyceny dla potrzeb określania zmiany wartości
nieruchomości spowodowanej wejściem w
życie lub zmianą miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe
zmiany mają charakter porządkujący i
precyzujący.

8

Organ
odpowiedzialny

5

MI

Adres
BIP

7

bip.mi.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie wyceny
nieruchomości
i sporządzania operatu
szacunkowego

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Olgierd
Dziekoński
Podsekretarz
Stanu

3
Usprawnienie postępowania organów
cywilnych i wojskowych w zakresie
uzupełniania potrzeb kadrowych
jednostek zmilitaryzowanych.

4
Wyłączenie dyrektorów powiatowych urzędów
pracy oraz pracodawców z obligatoryjnego
trybu kwalifikowania osób do służby w
jednostkach zmilitaryzowanych.

12.

13.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
militaryzacji jednostek
organizacyjnych
wykonujących zadania na
rzecz obronności lub
bezpieczeństwa państwa

Dostosowanie niektórych przepisów
rozporządzenia do obowiązujących
rozwiązań w zakresie planowania i
finansowania zadań obronnych.
Usprawnienie trybu ustalania
jednostek organizacyjnych
proponowanych do objęcia
militaryzacją.

14.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w

Realizacja przepisu art. 2 ust. 5 ustawy z Określenie wysokości minimalnego
dnia 10 października 2002 r. o
wynagrodzenia za pracę, które będzie
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
obowiązywało w 2010 r.
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.) jeśli
nie dojdzie do uzgodnienia wysokości
minimalnego wynagrodzenia przez
Trójstronną Komisję ds. SpołecznoGospodarczych.

2010 r.

5

MON

Usunięcie ze wzoru wniosku
w sprawie militaryzacji rubryk dotyczących
specyfikacji przewidywanych wydatków.
Doprecyzowanie kategorii zadań
uzasadniających militaryzację jednostek
organizacyjnych oraz wskazanie we wniosku
ministra (wojewody) danych dotyczących
decyzji o nałożeniu tych zadań.

9

Stanisław J.
Komorowski
Podsekretarz
Stanu
MON

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

Adres
BIP

7

bip.mpips.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
nadawania przydziałów
organizacyjnomobilizacyjnych do
jednostek
zmilitaryzowanych

1

Organ
odpowiedzialny

biuletyn.mon.gov.pl

Istota projektu

Tytuł

biuletyn.mon.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Stanisław J.
Komorowski
Podsekretarz
Stanu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej

3
Konieczność wydania
rozporządzenia Rady Ministrów
zachodzi wobec nie uzgodnienia
kryteriów dochodowych
w przewidzianym terminie przez
Komisję Trójstronną ds. SpołecznoGospodarczych.

4
Istotą projektu jest wypełnienie delegacji
ustawowej - art. 9 ustawy o pomocy
społecznej. z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz.U.08.115.728 j.t.).

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

Potrzeba dokonania zmiany
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu
ustalania kwot środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań w województwie
(Dz. U. Nr 18, poz. 114) wynika z
wprowadzenia nowych tytułów
wydatków ze środków Funduszu Pracy
wynikających z nowelizacji ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw oraz z analizy i oceny
dotychczasowego funkcjonowania
niektórych przepisów rozporządzenia.
Nowelizacja ustawy wprowadziła m.in.
zmiany dotyczące rodzaju i zakresu
zadań, jakie mogą być finansowane ze
środków Funduszu Pracy, co wymaga
uwzględnienia w ww. rozporządzeniu
Rady Ministrów.

Istotą projektu jest dostosowanie kwot limitów
środków Funduszu Pracy dla samorządów
województw i powiatów do zmian
występujących na rynku pracy, a także
dopracowanie zasad i współczynników
naliczania środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w województwie
sprzyjających działaniom na rzecz
ograniczania bezrobocia.

15.

16.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5

MPiPS

7

Czesława
Ostrowska
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

10

Adres
BIP

bip.mpips.gov.pl/bip

Tytuł

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie określenia
kryterium dochodowego
oraz wysokości świadczeń
rodzinnych
obowiązujących od dnia
1 listopada 2009r.

3
Realizacja art. 18 i 19 ustawy o
świadczeniach rodzinnych.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wykazu
podmiotów
zobowiązanych do
przekazywania
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej w
rolnictwie lub
rybołówstwie
z wykorzystaniem
aplikacji

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania
upoważnienia zawartego w art. 32a
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.).

17.

18.

Istota projektu

4
Waloryzacja wysokości świadczeń rodzinnych
oraz kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczeń.

Organ
odpowiedzialny

5

MPiPS

Projektowane rozporządzenie ma określać
wykaz podmiotów udzielających pomocy
zobowiązanych do przekazywania sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
lub rybołówstwie albo informacji o
nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem
aplikacji oraz sposób jej udostępniania.

11

Adres
BIP

7

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Tytuł

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu udzielania pomocy
finansowej na zalesianie
gruntów rolnych objętej
planem rozwoju obszarów
wiejskich

3
Opracowanie projektu jest niezbędne ze
względu na niezgodność terminów
przekwalifikowania gruntu rolnego na
leśny, które zgodnie z art. 14 ust.7
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
z późn. zm.), może być przeprowadzone
w formie decyzji wydanej przez
właściwego starostę w 4 lub 5 roku od
zalesienia gruntu rolnego, a terminem
składania przez beneficjenta wniosku o
wypłatę, do którego dołącza się kopię
ww. decyzji, a który przypada na 1
czerwca – 15 lipca danego roku.

4
Zezwolenie rolnikowi na złożenie decyzji o
przekwalifikowaniu zalesionego gruntu
rolnego, wydanej przez starostę, do końca
piątego roku od zalesienia gruntu rolnego.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie współpracy przy
realizacji zadań
związanych z
przyznawaniem i wypłatą
pomocy finansowej w
ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013

Opracowanie projektu jest związane
ze zmianą upoważnienia do wydania
przedmiotowego rozporządzenia
zawartego w projekcie zmiany
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Określenie organów administracji rządowej i
jednostek organizacyjnych im podległych lub
przez nie nadzorowanych oraz organów
samorządu terytorialnego obowiązanych do
współpracy przy realizacji zadań związanych z
przyznaniem i wypłatą pomocy finansowej w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, a także
określenie trybu i zakresu tej współpracy, w
celu prawidłowej realizacji programu.

19.

20.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

5

MRiRW

12

Adres
BIP

7

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Tytuł

bip.minrol.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1

21.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

3
4
Opracowanie projektu wynika
Umożliwienie wypłaty plantatorom
z konieczności wykonania przepisów ziemniaków skrobiowych wsparcia
projektowanej ustawy o zmianie
finansowego niezwiązanego z produkcją.
ustawy o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków
rolnych.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
maksymalnej stawki
płatności związanej dla
producentów surowca
tytoniowego za 2009 r.

Opracowanie projektu wynika z
konieczności corocznego określenia
maksymalnej stawki płatności
związanej, jaka może zostać
przyznana producentom surowca
tytoniowego. Obowiązek ten wynika
z art. 33f ust.7 ustawy z dnia 19
grudnia 2003 r. o organizacji rynków
owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu.

Projekt ma na celu określenie maksymalnej
stawki płatności związanej dla producentów
surowca tytoniowego za surowiec pochodzący
ze zbiorów 2009 r. Przewiduje się
wprowadzenie odrębnych stawek płatności dla
tytoniu jasnego odmian typu Virginia oraz dla
pozostałych odmian tytoniu.

13

5

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

Adres
BIP

7

bip.minrol.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wysokości
środków finansowych
przeznaczonych na
płatności niezwiązane
w sektorze skrobi
ziemniaczanej

Organ
odpowiedzialny

bip.minrol.gov.pl

22.

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wysokości
środków finansowych
przeznaczonych na
niezwiązaną z produkcją
część płatności
uzupełniających za 2009r.

3
Opracowanie projektu wynika z
konieczności corocznego określenia
wysokości środków finansowych
przeznaczonych na niezwiązaną z
produkcją część płatności
uzupełniających plantatorom tytoniu.
Obowiązek ten wynika z art. 33ff
ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2003
r. o organizacji rynków owoców i
warzyw, rynku chmielu, rynku
tytoniu oraz rynku suszu.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
pomocy publicznej
udzielanej w procesach
prywatyzacji

Projekt rozporządzenia ma na celu
Projekt rozporządzenia zakłada uaktualnienie
dostosowanie polskiego ustawodawstwa szczegółowych warunków udzielania pomocy
do wymogów prawa wspólnotowego.
publicznej w procesach prywatyzacji.

23.

24.

Istota projektu

4
Projekt ma na celu określenie wysokości
środków finansowych na niezwiązaną część
płatności uzupełniających za 2009 r., które
zostaną podzielone pomiędzy uprawnionych
rolników proporcjonalnie do określonej dla
każdego z nich indywidualnej ilości
referencyjnej tytoniu jasnego odmian typu
Virginia i do pozostałych odmian tytoniu.

Organ
odpowiedzialny

5

MRIRW

Joanna Szmid
Podsekretarz
Stanu
MSP

14

Adres
BIP

7

bip.msp.gov.pl

Tytuł

bip.minrol.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego trybu
zbywania akcji Skarbu
Państwa

25.

26.

Istota projektu

3
Wydanie rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowego trybu
zbywania akcji Skarbu Państwa jest
spowodowane potrzeba
doprecyzowania form postępowań
przy zbywaniu akcji należących do
Skarbu Państwa w trybie aukcji
ogłoszonej publicznie.

4
Przedmiotowy projekt zakłada wprowadzenie
możliwości zbywania akcji/udziałów Skarbu
Państwa również w formie aukcji
elektronicznej, w tym precyzuje odrębności
pomiędzy aukcją ustną i aukcją elektroniczną.
Jednocześnie projekt rozporządzenia
wprowadza możliwość powierzenia
prowadzenia aukcji ustnej wyspecjalizowanym
podmiotom, co ma szczególne znaczenie
zwłaszcza w odniesieniu do postępowań
aukcyjnych, w trakcie których będą zbywane
akcje lub udziały spółek o dużej wartości.
Art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 Rozszerzenie wykazu przedsięwzięć Euro
r. o przygotowaniu finałowego
2012.
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U.
nr 173, poz. 1219 z późn. zm.).

15

Organ
odpowiedzialny

5

MSP

Mirosław
Drzewiecki
Minister Sportu
i Turystyki
MSiT

Adres
BIP

7

bip.msit.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wykazu przedsięwzięć
Euro 2012

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

bip.msp.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Zdzisław
Gawlik
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1

2

27.

3
Konieczność wydania
rozporządzenia wynika z delegacji
zawartej w art. 23 ustawy z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (wejście w życie
1 sierpnia 2009 r.) Aktualnie
oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Istota projektu

4
W projekcie rozporządzenia zostaną określone
wymagania, jakie powinni spełniać kierownik
do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i
służby informacyjne w zakresie wyszkolenia
i wyposażenia, w tym tematyka
i formy szkolenia, jednostki właściwe
do przeprowadzania szkolenia, wzór
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
wymagane wyposażenie służb porządkowych
i służb informacyjnych w zależności
od przewidywanych zagrożeń, zakres
sprawdzania przez służby porządkowe i służby
informacyjne uprawnień osób do
uczestniczenia w imprezie masowej, sposoby
legitymowania w celu ustalenia tożsamości
osób obecnych, przeglądania ich bagaży i
odzieży oraz usuwania osób zakłócających
imprezę, mając na względzie zapewnienie
właściwego wyszkolenia tych służb
oraz ich wyposażenia i oznakowania w sposób
umożliwiający prawidłowe wykonywanie
zadań służb porządkowych i informacyjnych.

16

Organ
odpowiedzialny

5

MSWiA

Adres
BIP

7

bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie,
wymagań, jakie powinni
spełniać kierownik do spraw
bezpieczeństwa, służby
porządkowe i służby
informacyjne w zakresie
wyszkolenia i wyposażenia,
w tym tematykę i formy
szkolenia, jednostki właściwe
do przeprowadzania
szkolenia, wzór
zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia,
wymagane wyposażenie
służb porządkowych i służb
informacyjnych w zależności
od przewidywanych
zagrożeń, zakres
sprawdzania przez służby
porządkowe i służby
informacyjne uprawnień
osób do uczestniczenia
w imprezie masowej, sposoby
legitymowania w celu
ustalenia tożsamości osób
obecnych, przeglądania ich
bagaży i odzieży oraz
usuwania osób zakłócających
imprezę, mając
na względzie zapewnienie
właściwego wyszkolenia tych
służb oraz ich wyposażenia
i oznakowania w sposób
umożliwiający prawidłowe
wykonywanie zadań służb
porządkowych
i informacyjnych

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1

28.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

3
Potrzeba wydania aktu wynika
z konieczności realizacji
upoważnienia zawartego w art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 12
października 1990 r. o Straży
Granicznej. Przepis ten został
zmieniony w wyniku nowelizacji
dokonanej ustawą o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych
innych ustaw.

4
Przedmiotowy projekt zastąpi obowiązujące
rozporządzenie RM z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie sposobu postępowania przy
wykonywaniu niektórych uprawnień
funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 marca 2006 r. w
sprawie sposobu doprowadzania osób
zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży
Granicznej. Projekt określa sposób
postępowania funkcjonariuszy przy
dokonywaniu zatrzymywania i legitymowania
osób oraz ustalania tożsamości osób w inny
sposób, sankcjonując wypracowane
rozwiązania w tym zakresie. Projekt określa
także podmioty uprawnione do zarządzenia
doprowadzenia.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie zmiany
rozporządzenia w sprawie
wprowadzenia zakazu i
ograniczenia obrotu
towarami o znaczeniu
strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa

Celem nowelizacji Rozporządzenia
Najważniejsze zmiany proponowane przez MSZ to
jest uaktualnienie listy państw, do
doprecyzowanie wyjątków od sankcji na Republikę
których eksport uzbrojenia i dóbr
Liberii oraz Demokratyczną Republikę Konga.
podwójnego zastosowania jest
zakazany. Konieczność aktualizacji
listy wynika ze zmian w reżimach
sankcji wprowadzonych przez ONZ i
UE, a tym samym z obowiązku
przestrzegania przez RP wiążącego
ją prawa międzynarodowego.

17

5

MSWiA

Jacek Najder
Podsekretarz
Stanu
MSZ

Adres
BIP

7

bip.msz.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie sposobu
postępowania przy
wykonywaniu niektórych
uprawnień
funkcjonariuszy Straży
Granicznej

Organ
odpowiedzialny

bip.mswia.gov.pl

29.

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1

30.

Tytuł

3
Akt wykonawczy do Ustawy o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.

Istota projektu

4
Podział na przedsięwzięcia mogące zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz na
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.

Organ
odpowiedzialny

5

MŚ

18

Adres
BIP

7
bip.mos.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływać na
środowisko

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu,
Główny
Konserwator
Przyrody

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie warunków i
sposobu przygotowania
oraz wykorzystywania
publicznej i niepublicznej
służby zdrowia na
potrzeby obronne państwa
oraz właściwości organów
w tych sprawach

31.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Nowelizacja ma na celu
dostosowanie obowiązującego stanu
prawnego w obszarze realizacji
zadań obronnych do potrzeb, które
pojawiły się w czasie ponad
czteroletniego obowiązywania
rozporządzenia i wynika z
konieczności dokonania szeregu
zmian polegających na
doprecyzowaniu istniejących
przepisów stosownie do potrzeb
zgłaszanych przez organy
administracji rządowej i jednostki
organizacyjnej publicznej i
niepublicznej służby zdrowia
zaangażowane w realizację zadań na
potrzeby obronne państwa oraz jest
konsekwencją prac prowadzonych w
Ministerstwie Zdrowia nad bieżącą
aktualizacją i funkcjonalnością
merytoryczną ww. rozporządzenia.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4

5

Nowelizacja.

MZ

19

Adres
BIP

7

bip.mz.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Marek Haber
Podsekretarz
Stanu

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego sposobu
obliczania wartości pomocy
publicznej udzielanej w
różnych formach.

32.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Konieczność zmiany rozporządzenia
jest związana z wejściem w życie
Komunikatu Komisji w sprawie
zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz.
Urz. UE C 14 z dnia 19.1.2008) oraz
Obwieszczenia Komisji w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy państwa w formie gwarancji
(Dz. Urz. UE C 155 z dn.
20.6.2008).

Istota projektu

4
Dostosowanie wzorów na obliczanie ekwiwalentu
dotacji brutto do nowych przepisów
wspólnotowych w zakresie stóp referencyjnych i
dyskontowych oraz wprowadzenie nowej
metodologii obliczania wartości pomocy udzielanej
w formie gwarancji. Ponadto projektowana
regulacja wprowadza dwa nowe wzory na
obliczanie wartości pomocy udzielanej w formie
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

20

Organ
odpowiedzialny

5

UOKiK

Adres
BIP

7

bip.uokik.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK

Lp.

Tytuł

1

33.

Istota projektu

3
Akt wykonawczy do art. 18 ustawy z
dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 88,
poz. 439, z późn. zm.).
Stosownie do powołanej wyżej
ustawy (art. 15) projekt programu
badań statystycznych, na podstawie
propozycji przygotowanej przez
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, jest ustalany
corocznie, na każdy następny rok
i przedstawiany Radzie Ministrów
nie później niż do dnia 30 czerwca
każdego roku.

4
Program ujmuje badania Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, ministrów i
kierowników naczelnychi centralnych organów
administracji rządowej oraz Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, jak również
realizowane wspólnie przez służby statystyki
publicznej z innymi naczelnymi lub
centralnymi organami administracji rządowej.
Badania te będą realizowane na podstawie
informacji zbieranych obligatoryjnie i na
zasadach dobrowolności w formie
sprawozdawczości bieżącej 2010 r. oraz
danych administracyjnych, sprawozdawczości
rocznej z danymi za rok 2010 oraz danych
administracyjnych przekazywanych przez
podmioty w roku 2011 i wskazanych danych za
lata poprzednie. Program stanowi podstawę do
zbierania, przekazywania i opracowywania
wynikowych informacji statystycznych.

Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2009

Dostosowanie zapisów w programie
badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2009 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

*

wykonuje Prezes GUS
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5
Rada Statystyki *

Rada Statystyki *

Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS

Adres
BIP

7

bip.stat.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2010

Organ
odpowiedzialny

bip.stat.gov.pl

34.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6

Adres
BIP

7

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

36.

Realizacja zapisu art. 157 pkt 3
Ustawy o finansach publicznych.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów sprawie
wskaźników przyrostu
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w 2010 r.

Zgodnie z art. 3, ust 5 ustawy z 16
grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców jeżeli Komisja
Trójstronna nie ustali wskaźników, o
których mowa w ust. 3 ustawy, Rada
Ministrów ustala te wskaźniki, w
drodze rozporządzenia, w terminie
do 1 grudnia każdego roku.

Sporządzenie zestawienia wydatków budżetu
państwa niezrealizowanych w roku 2009, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego.
MF

Wskaźniki przyrostu przeciętnego
wynagrodzenia u przedsiębiorców, ustalone
przez Radę Ministrów określają wysokość
dopuszczalnego przyrostu wynagrodzeń u
przedsiębiorców, który nie powoduje sankcji
dla kierownictw przedsiębiorców.

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF
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Elżbieta
Suchocka Roguska
Sekretarz Stanu

bip.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wydatków
budżetu państwa, które w
2009 r. nie wygasają z
upływem roku
budżetowego

bip.mf.gov.pl

35.

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
udzielania pomocy de
minimis przedsiębiorcom
uczestniczącym w
grupowych
przedsięwzięciach
wystawienniczo - targowych

37.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Uruchomienie nowego instrumentu
promocyjnego umożliwiającego
udzielanie pomocy de minimis
przedsiębiorcom uczestniczącym w
grupowych przedsięwzięciach
wystawienniczo – targowych.
Rozporządzenie określać będzie
zasady udzielania pomocy de
minimis przedsiębiorstwom
biorącym udział w
przedsięwzięciach.

Istota projektu

4
Uruchomienie nowego instrumentu
promocyjnego umożliwiającego udzielanie
pomocy de minimis przedsiębiorcom
uczestniczącym w grupowych
przedsięwzięciach wystawienniczo –
targowych.
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Organ
odpowiedzialny

5

MG

Adres
BIP

7

bip.mg.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1

38.

Tytuł

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
legalnych jednostek miar

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

4
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.
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Organ
odpowiedzialny

5

MG

Adres
BIP

7

bip.mg.gov.pl

3
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 br.,
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.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

Lp.

1

39.

Tytuł

3
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.

Istota projektu

4
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.
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Organ
odpowiedzialny

5

MI

Adres
BIP

7
bip.mi.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w
sytuacjach szczególnych
zagrożeń

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Magdalena Gaj
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie świadczeń dla
żołnierzy rezerwy
pozostających na
przydziałach kryzysowych

40.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

świadczeń dla żołnierzy rezerwy
pozostających na przydziałach
kryzysowych.

4
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.

Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7

biuletyn. mon.gov.pl

3
W dniu 31 marca 2009 r. Rada
Ministrów przyjęła projekt ustawy o
zmianie ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Termin wejścia
w życie nowych regulacji
ustawowych ustalono na dzień 1
stycznia 2010 r., zakładając, że do
tego czasu zakończone zostaną prace
nad uchwaleniem projektu, jego
podpisaniem i ogłoszeniem.
Nowe regulacje, stosownie do
założeń procesu profesjonalizacji Sił
Zbrojnych RP, 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 powyższym
projekcie ustawy, w zakresie
nowelizacji obowiązującej ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, dodano
przepis art. 132d stanowiący
o świadczeniach dla żołnierzy
rezerwy z tytułu pełnienia przez nich
służby w ramach NSR. Przepis ten
stanowić będzie zarazem podstawę
prawną wydania rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
generał
Franciszek
GĄGOR
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego
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Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie określenia liczby
stanowisk służbowych w
poszczególnych korpusach
kadry zawodowej Sił
Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

41.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Potrzeba wydania rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania
wewnętrznej struktury stanowisk
kadry zawodowej do zmian
organizacyjnych przeprowadzanych
w Siłach Zbrojnych oraz do założeń
procesu profesjonalizacji Sił
Zbrojnych RP, a także określenia
liczby stanowisk w korpusie
oficerów zawodowych, podoficerów
zawodowych i szeregowych
zawodowych stosownie do nowych
form służby.

Istota projektu

4
W procesie profesjonalizacji zakłada się, że
trzon armii stanowić będą żołnierze pełniący
zawodową służbę wojskową oraz ochotniczą
służbę kontraktową wprowadzoną w miejsce
obecnej obowiązkowej służby wojskowej dla
poborowych. Zakłada się ponadto utrzymanie
odpowiedniego zasobu wyszkolonych rezerw
osobowych, wyodrębnionych jako Narodowe
Siły Rezerwowe. W związku z powyższym
niezbędnym jest określenie liczebności
poszczególnych korpusów kadry zawodowej
z uwzględnieniem nowych form służby oraz
wdrożonych zmian organizacyjnych
związanych z przygotowaniem Sił Zbrojnych
RP do ich funkcjonowania w warunkach
zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej.
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Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7
biuletyn. mon.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
generał
Franciszek
GĄGOR
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

Lp.

1

42.

Tytuł

3
Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego art. 208
ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony RP.
Potrzeba wydania tej regulacji
wynika z konieczności określenia w
danym roku kalendarzowym przez
Radę Ministrów limitu świadczeń
rzeczowych, które mogą być
wykonywane na rzecz obrony.
Powyższe wiąże się z koniecznością
zapewnienia w 2010 r. stosownej
liczby nieruchomości na potrzeby
prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
Dodatkowo w przypadku uchwalenia
ustawy o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony RP
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (projekt został przyjęty przez
RM w dniu 31.03.2009 r.), stosownie
do zawartych w niej unormowań,
zakres regulacji rozporządzenia
zostałby rozszerzony o limit
świadczeń rzeczowych planowanych
do wykorzystania w przypadku
powołania na ćwiczenia wojskowe
żołnierzy Narodowych Sił
Rezerwowych, w tym do udziału
w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i likwidacji ich skutków.

Istota projektu

4
Przepisy rozporządzenia mają określić
wielkość świadczeń rzeczowych, w tym rodzaj
i liczbę nieruchomości oraz rzeczy ruchomych,
które w 2010 roku mogą być wykorzystane na
rzecz obrony. Przepisy rozporządzenia
określają górny, nieprzekraczalny limit
świadczeń rzeczowych i nie oznaczają
bezwzględnej konieczności jego
wykorzystania.
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Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7
biuletyn.mon.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie określenia limitu
świadczeń rzeczowych
wykonywanych w 2010 r.
na rzecz obrony

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
generał
Franciszek
GĄGOR
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie określenia liczby
osób, które w 2010 r.
mogą być powołane do
czynnej służby wojskowej
oraz jej form
równorzędnych

43.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego z art. 57
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.
Potrzeba wydania tej regulacji wynika
z konieczności corocznego określenia
liczby osób, które mogą być powołane
w roku kalendarzowym do czynnej
służby wojskowej oraz jej form
równorzędnych. Uwzględniając, że w
2010 r. nie będzie funkcjonowała
obowiązkowa zasadnicza służba
wojskowa i przeszkolenie wojskowe
oraz ćwiczenia wojskowe – w
rozporządzeniu zostanie określony,
podobnie jak to ma miejsce obecnie,
limit żołnierzy rezerwy
powoływanych ochotniczo do
okresowej służby wojskowej. W
przypadku jednak uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (projekt tej ustawy
został przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 31 marca 2009 r.) stosownie do
zawartych w niej unormowań, zakres
regulacji rozporządzenia zostanie
rozszerzony o limit ochotników
powoływanych do służby
przygotowawczej oraz służby
wojskowej pełnionej w ramach
Narodowych Sił Rezerwowych.

Istota projektu

4
Przepisy rozporządzenia określają wielkości
liczbowe osób powoływanych do czynnej
służby wojskowej lub ćwiczeń w obronie
cywilnej.
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Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7

biuletyn. mon.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
generał
Franciszek
GĄGOR
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Pplskiego

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
sposobu i trybu
udostępniania materiałów
archiwalnych
znajdujących się w
archiwach
wyodrębnionych

44.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Brak jednoznacznego określenia
możliwości pobierania opłat od
korzystających z zasobu
rekompensujących koszty ponoszone
przez archiwum inne niż wykonanie
reprodukcji materiału archiwalnego.
Potrzeba regulacji wynika z bardzo
dużego zainteresowania materiałami
archiwalnymi przechowywanymi w
CAW i innych archiwach
wyodrębnionych a jednocześnie
dużego wzrostu wniosków o
wykonanie kwerendy (udostępnienie
pośrednie) co generuje znaczne
koszty dla archiwum, które nie są
rekompensowane.
Jednocześnie przyjmuje się, że
udostępnianie materiałów
archiwalnych na miejscu w
archiwum (udostępnianie
bezpośrednie) jest nieodpłatne.
Tego typu rozwiązanie jest
stosowane w archiwach
państwowych.

Istota projektu

4
Zmiana zapisów w § 13 obecnie
obowiązującego rozporządzenia czyli zmiana
zapisu sugerującego, że archiwum ponosi
koszty jedynie w zakresie wykonania
reprodukcji.
Jednocześnie będzie to wypełnieniem delegacji
ustawowej zawartej w art. 17 ust. 3 pkt 4
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
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Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7
biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Jacek Olbrycht
Dyrektor
Generalny MON
Dyrektor
Centralnego
Archiwum
Wojskowego

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie ustalenia
szczegółowego wykazu
stanowisk i funkcji
prokuratorów i asesorów
wojskowych jednostek
organizacyjnych
prokuratury
równorzędnych pod
względem wynagrodzenia
i uposażenia ze
stanowiskami i funkcjami
prokuratorów i
asesorów
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury

45.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Celem wprowadzenia nowego
rozporządzenia jest umożliwienie
prawidłowego kształtowania
uposażeń i wynagrodzeń
prokuratorów wojskowych.

Istota projektu

4
utworzenie Departamentów i Biur w przyszłej
Prokuraturze Generalnej wymusza
dostosowanie stanowisk i funkcji prokuratorów
Naczelnej Prokuratury Wojskowej do
stanowisk i funkcji prokuratorów Prokuratury
Generalnej zatrudnionych w jej komórkach
organizacyjnych.
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Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7
biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
płk Krzysztof
Parulski
Zastępca
Prokuratora
Generalnego –
Naczelny
Prokurator
Wojskowy

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
określenia stopni
policyjnych , Straży
Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby
Więziennej, Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Wywiadu
Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Urzędu Ochrony
Państwa odpowiadających
stopniom wojskowym

46.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Wprowadzenie przepisów
upoważniających do wydania
przedmiotowego aktu (art. 17a ust. 5)
mocą postanowień ustawy o zmianie
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr ….., poz. …..).

Istota projektu

4
Określenie, jakie stopnie policyjne, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony
Państwa odpowiadają poszczególnym stopniom
wojskowym.
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Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7
biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
gen. bryg.
Janusz Bojarski
Dyrektor
Departamentu
Kadr

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
służby wojskowej żołnierzy
zawodowych wyznaczonych
na stanowiska służbowe w
instytucjach cywilnych

3
Zmiana przepisów upoważniających do
wydania przedmiotowego aktu (art. 22)
wynikająca z postanowień ustawy o
zmianie ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz. …..).

47.

Istota projektu

4
Określenie organów właściwych do wyznaczania na
stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych i
odwołujących z tych stanowisk. Uregulowanie
szczegółowego trybu postępowania przy
wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na stanowiska
służbowe w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego,
Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa
Sprawiedliwości lub Agencji Wywiadu, innych
instytucjach i podmiotach realizujących szczególne
zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa
Państwa oraz odwoływania z tych stanowisk, a
także trybu postępowania przy kierowaniu
żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na
stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu
Wojskowego oraz Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego i odwoływania ich z tej służby.
Unormowanie sposobu wykonywania przez
Ministra Obrony Narodowej nadzoru, w zakresie
pełnienia czynnej służby wojskowej nad żołnierzem
zawodowym wyznaczonym na stanowisko
służbowe w instytucji cywilnej. Określenie
szczegółowych warunków i trybu opiniowania
żołnierzy zawodowych pełniących zawodową
służbę wojskową w instytucjach cywilnych, a także
przełożonych uprawnionych do sporządzenia
opinii.
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Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7
biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
gen. bryg.
Janusz Bojarski
Dyrektor
Departamentu
Kadr

Lp.

1

48.

Tytuł

3
Zmiana przepisów ustawowych
regulujących problematykę objętą
przedmiotowym aktem (art. 24)
wynikająca z postanowień ustawy o
zmianie ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz. …..).

Istota projektu

4
Określenie warunków pełnienia przez żołnierzy
służby poza granicami państwa, w tym zakres
podległości określonym organom; warunki
przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym
lub skierowanym do pełnienia służby poza
granicami państwa oraz świadczeń przysługujących
żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub
skierowaniem do pełnienia służby poza granicami
państwa. Rozporządzenie, określając obowiązki i
uprawnienia żołnierzy zawodowych wyznaczonych
lub skierowanych do pełnienia zawodowej służby
wojskowej poza granicami państwa, powinno w
szczególności uwzględnić specyfikę
wykonywanych zadań, zagrożenia dla zdrowia lub
życia tych żołnierzy, a także istniejące w danym
państwie warunki miejscowe.

34

Organ
odpowiedzialny

5

MON

Adres
BIP

7
biuletyn.mon.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
pełnienia zawodowej
służby wojskowej poza
granicami państwa

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
gen. bryg.
Janusz Bojarski
Dyrektor
Departamentu
Kadr

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie zasad
wynagradzania
pracowników niebędących
członkami korpusu służby
cywilnej zatrudnionych w
urzędach administracji
rządowej i pracowników
innych jednostek

49.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie stawki zwrotu
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 1 litr
oleju w 2010 r.

3
Objęcie zakresem podmiotowym
rozporządzenia dyrektora i
wicedyrektora biura Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa (do 31
grudnia 2009 r . są oni wynagradzani
wg przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie uchylonej
ustawy o państwowym zasobie
kadrowym i wysokich stanowiskach
państwowych) oraz niektórych
pracowników Regionalnych Zarządów
Gospodarki Wodnej (realizacja wniosku
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej). Wydanie nowego
rozporządzenia RM jest zgodne z
propozycją Departamentu Prawnego
RCL, przedstawioną w piśmie z 26
marca 2009 r. znak: RCL-110-19/09.
Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania
upoważnienia zawartego w art. 4 ust.
4 ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.
379).

Istota projektu

4
Objęcie zakresem podmiotowym rozporządzenia
dyrektora i wicedyrektora biura Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych
pracowników Regionalnych Zarządów Gospodarki
Wodnej.

Organ
odpowiedzialny

5

MPiPS

Określenie stawek zwrotu podatku akcyzowego
na 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.

Kazimierz
Plocke Sekretarz
Stanu
MRiRW

35

Adres
BIP

7

bip.minrol.gov.pl

50.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wysokości dopłat
do składek z tytułu
ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt
gospodarskich w 2010 r.

3
4
Opracowanie projektu wynika
Określenie wysokości dopłat do składek z
z konieczności wykonania
tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
upoważnienia zawartego w art. 5 ust. gospodarskich.
4 ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn.
zm.).

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie nadania
Instytutowi Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin
statusu Państwowego
Instytutu Badawczego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin realizuje program wieloletni i
w jego ramach prowadzi szereg prac
i zadań z zakresu służb publicznych
potrzebnych dla resortu rolnictwa i
rozwoju wsi.

Istotą projektu jest prawne usankcjonowanie,
zgodnie z możliwościami jaką daje ustawa o
jednostkach badawczo – rozwojowych, statusu
jednostki, która w sposób ciągły wykonuje
zadania szczególnie ważne dla planowania i
realizacji celów i polityki Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

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

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

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.

52.

53.

36

Organ
odpowiedzialny

5

MRiRW

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Krzysztof H.
Łaszkiewicz
Podsekretarz
Stanu
MSP

Adres
BIP

7

bip.msp.gov.pl

1

51.

Istota projektu

bip.minrol.gov.pl

Tytuł

bip.minrol.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Kazimierz
Plocke Sekretarz
Stanu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie określenia
organów administracji
rządowej, które utworzą
centra zarządzania
kryzysowego oraz sposobu
ich funkcjonowania

3
Projekt rozporządzenia jest
wykonaniem upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 13 ust.
3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
Nr 89, poz. 590).

4
Celem projektowanej regulacji jest określenie
organów administracji rządowej, które utworzą
centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu
ich funkcjonowania, uwzględniając w
szczególności warunki techniczne i standardy
ich wyposażenia oraz procedury współpracy z
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi
organami administracji publicznej.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie sposobu
tworzenia, aktualizacji
oraz struktury planów
ochrony infrastruktury
krytycznej

Projekt rozporządzenia jest
wykonaniem upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 6 ust.
7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
Nr 89, poz. 590).

Rozporządzenie określi sposób tworzenia i
aktualizacji oraz struktury planów ochrony
infrastruktury krytycznej.

54.

55.

Istota projektu
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MSWiA

MSWiA

Antoni Podolski
Podsekretarz
Stanu

Organ
odpowiedzialny

5

Adres
BIP

7

bip.mswia.gov.pl

Tytuł

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Antoni Podolski
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1

56.

Tytuł

3
Zgodnie z ustaleniami podjętymi
podczas konferencji uzgodnieniowej
w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów dnia 26 maja 2008 r.,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji zostało zobligowane
do przygotowania założeń do
rozporządzenia Rady Ministrów
określającego wymagania techniczne
i eksploatacyjne dla interfejsów
umożliwiających wykonywanie
zadań i obowiązków na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa
oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego, o których mowa w art.
179 ust. 3 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
Delegacja ustawowa stanowiąca
podstawę do stworzenia projektu
niniejszego rozporządzenia zawarta
jest w art. 182 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr
171 poz. 1800 ze zm.).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

4

5

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do
wykonywania zadań i obowiązków na rzecz
obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego
na warunkach określonych w ustawie Prawo
telekomunikacyjne.
Zgodnie z ustawą przedsiębiorca telekomunikacyjny
jest zobowiązany do zapewnienia na koszt własny
technicznych
i organizacyjnych warunków jednoczesnego i
wzajemnego dostępu (przez podmioty uprawnione
zgodnie z ustawą, w tym uprawnione organy
i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych),
do wskazanych treści przekazów
telekomunikacyjnych i posiadanych danych
związanych ze świadczoną usługą
telekomunikacyjną. Rozporządzenie w sposób
szczegółowy określi wymagania techniczne i
eksploatacyjne dla interfejsów, o których mowa
w art. 179 ust. 4a ustawy Prawo telekomunikacyjne,
umożliwiające wykonywanie ww. zadań i
obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego, o których mowa w art. 179 ust. 3
i art. 180 d Ustawy. Projekt będzie uwzględniał
wymagania europejskich organizacji
normalizacyjnych, a w przypadku braku takich
wymagań – międzynarodowych organizacji
normalizacyjnych, których Polska jest członkiem
oraz utrwalania tych treści.

38

MSWiA

Adres
BIP

7
bip.mswia.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie określenia
wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla
interfejsów
umożliwiających
wykonywanie
przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym
zadań i obowiązków na
rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa
oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

2
Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
przeznaczania wpływów
pochodzących z opłat w
zakresie recyklingu
pojazdów wycofanych z
eksploatacji
Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
opłat za korzystanie ze
środowiska

3
4
Zapewnienie bardziej efektywnego
Zmiana zasad dofinansowywania działań w
wydatkowania środków dla
zakresie demontażu i przetwarzania pojazdów
przedsiębiorców na cele związane z wycofanych z eksploatacji.
przetwarzaniem odpadów z
pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Umożliwienie przedsiębiorcom
planowania działań inwestycyjnych
w zakresie gospodarki odpadami na
kolejne lata.

Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i
rozwój innych metod unieszkodliwiania
odpadów.

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.

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.

58.

59.

39

Organ
odpowiedzialny

5

MŚ

MŚ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

Adres
BIP

7

bip.mz.gov.pl

1

57.

Istota projektu

bip.mos.gov.pl

Tytuł

bip.mos.gov.pl

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

1

2

4
Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmienionych przepisów wspólnotowych w zakresie
pomocy publicznej.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie informacji o
otrzymanej pomocy
publicznej oraz informacji
o nieotrzymaniu pomocy

Dostosowania 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.

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmienionych przepisów wspólnotowych w zakresie
pomocy publicznej.

Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów 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.

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmienionych przepisów wspólnotowych w zakresie
procedury notyfikacji pomocy publicznej.
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5

UOKiK

UOKiK

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

Adres
BIP

7

bip.uokik.gov.pl

62.

3
Dostosowania prawa krajowego do
Projekt rozporządzenia
rozporządzenia Komisji (WE) nr
Rady Ministrów w
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku
sprawie informacji
składanych przez podmiot uznającego niektóre rodzaje pomocy za
ubiegający się o udzielenie zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
pomocy de minimis

Organ
odpowiedzialny

bip.uokik.gov.pl

61.

Istota projektu

bip.uokik.gov.pl

60.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

Lp.

Tytuł

1

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

64.

Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów 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.

65.

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

Dostosowanie obecnego
rozporządzenia do zmian w podziale
terytorialnym kraju, jakie
prawdopodobnie nastąpią od 1
stycznia 2010 r.

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

63.

*
*

5
Rada Statystyki *

Rada Statystyki *

Prezes GUS

Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS

Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS

Wykonuje Prezes GUS
Wykonuje Prezes GUS
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7

bip.stat.gov.pl

4
Skorygowanie zapisów w poszczególnych
badaniach w wyniku zgłoszenia zmian przez
autorów badań.

bip.stat.gov.pl

3
Dostosowanie zapisów w programie
badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2009 do zmian
wprowadzonych w stanie prawnym i
w metodologii badań.

Adres
BIP

bip.stat.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2009

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS

Lp.

1

Istota projektu

2
Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS)

3
Dostosowanie obecnego
rozporządzenia do zmian w podziale
terytorialnym kraju, jakie
prawdopodobnie nastąpią od 1
stycznia 2010 r.

4
Wprowadzenie zmian dotyczących symboli i
nazw jednostek NTS w związku ze zmianami w
podziale terytorialnym kraju.

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

Konieczność 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.

Organ
odpowiedzialny

5

Prezes GUS

GUS
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wz
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Adres
BIP

7

bip.stat.gov.pl

67.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

bip.stat.gov.pl

66.

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego

Lp.

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie Nomenklatury
Scalonej

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Ma na celu zapewnienie
prawidłowych odniesień do
rozporządzenia Komisji (WE)
zmieniającego na kolejny rok
załącznika I do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej.

Istota projektu

4
Uproszczenie zbierania danych statystycznych
na temat wewnętrzno-wspólnotowego handlu
towarami, określonymi w Dziale 99
Nomenklatury Scalonej.
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BIP

7
bip.stat.gov.pl

68.

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS

