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Organ
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1
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3

4
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Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6

Adres
BIP

7

STYCZEŃ - MARZEC

1.

Określenie szczegółowego zakresu, sposobu
i trybu sprawowania nadzoru nad Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w zakresie gospodarki finansowej środkami
pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej,
krajowymi środkami publicznymi
przeznaczonymi na współfinansowanie
wydatków realizowanych z funduszy UE oraz
krajowymi środkami publicznymi
przeznaczonymi na funkcjonowanie Agencji i
realizację jej zadań, w tym pomocy krajowej ze
środków budżetowych realizowanej w ramach
pomocy publicznej w rolnictwie.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych uprawnień i
obowiązków żołnierzy
niezawodowych pełniących
służbę poza granicami
państwa

Dokonanie nowelizacji podyktowane
jest względami humanitarnymi i
troską o wysokie morale w czasie
wykonywania niebezpiecznych i
odpowiedzialnych zadań podczas
misji.

Umożliwienie żołnierzom pełniącym służbę
poza granicami państwa korzystania z
nieodpłatnych usług internetowych i
pocztowych oraz prowadzenie nieodpłatnych
rozmów telefonicznych.

2

Dominik
Radziwiłł
Podsekretarz
Stanu

MF

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu

MON

www.biuletyn.mon.gov
.pl

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr
98, poz. 634) i zostanie wydane w
celu doprecyzowania uprawnień
Ministra Finansów w zakresie
sprawowania nadzoru nad Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz usprawnienia działań
związanych ze sprawowaniem
nadzoru przez Ministra Finansów
nad tą Agencją.

www.mf.gov.pl

2.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie sprawowania
nadzoru nad Agencją
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w zakresie gospodarki
finansowej

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu udzielania pomocy
finansowej na wspieranie
przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i
poprawy dobrostanu
zwierząt objętej planem
rozwoju obszarów
wiejskich

3
Opracowanie projektu jest niezbędne
ze względu na potrzebę
uszczelnienia warunków
finansowania i wypłat pomocy
beneficjentom programu
rolnośrodowiskowego oraz
stworzenie mechanizmu
zabezpieczającego przed
niewłaściwym wydatkowaniem
środków finansowych, uwzględniając
bieżące doświadczenia w realizacji
programu.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego zakresu i
sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Projekt rozporządzenia Rady
Dostosowanie obecnie obowiązujących
Ministrów stanowi wykonanie
rozwiązań do przepisów ustawy.
upoważnienia zawartego w art. 4 ust.
6 ustawy z dnia 09.05.2008r o
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
sposobu i trybu
przeprowadzania
przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości

Konieczność dostosowania
przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości do
regulacji przewidzianych ustawą o
zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami

4.

5.

4
Ograniczenia płatności dla sadów
nieowocujących oraz wprowadzenie wymogu
dosadzeń do poziomu minimalnej obsady
drzew i krzewów, a także wprowadzenie
obowiązku koszenia na trwałych użytkach
zielonych.

Organ
odpowiedzialny

5

MRiRW

Określenie sposobu i trybu przeprowadzania
przez ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa przetargów oraz przeprowadzania
rokowań po drugim przetargu zakończonym
wynikiem negatywnym, na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa, ujętych w ewidencji ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa

3

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Szef KPRM

Adres
BIP

7

Adam
Leszkiewicz
Zastępca Szefa
Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

www.kprm.gov.pl

1

3.

Istota projektu

www.bip.minrol.g
ov.pl

Tytuł

www.bip.minrol.gov.pl

Lp.

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

Lp.

1

6.

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wynagradzania
pracowników
samorządowych

Istota projektu

3
Konieczność ustalenia minimalnych
stawek wynagrodzeń dla
pracowników samorządowych
zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę oraz minimalnych i
maksymalnych stawek wynagrodzeń
dla pracowników zatrudnionych na
podstawie powołania, minimalnych
wymagań kwalifikacyjnych na
poszczególnych stanowiskach,
warunków i sposobu wynagradzania
pracowników samorządowych oraz
przyznawania i wypłacania innych
świadczeń związanych z pracą

4
Zmiana systemu zarządzania kadrami w
samorządzie terytorialnym, polegająca głównie
na decentralizacji ustalania wynagrodzeń dla
pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, w ramach budżetów
poszczególnych jednostek. Wprowadzenie
obligatoryjnego stanowiska sekretarza na
poziomie województwa. Szczegóły dotyczące
wynagrodzenia będą ustalane w regulaminach
wynagradzania poszczególnych jednostek.

Konieczne jest uczynienie systemu
łagodzenia kar bardziej skutecznym
oraz polepszenie narzędzi służących
do wykrywania naruszeń ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Doprecyzowanie elementów wniosku
dotyczącego łagodzenia kar; wprowadzenie
nowego, uproszczonego wniosku.

Organ
odpowiedzialny

5

Szef KPRM

4

7

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK

UOKiK

KWIECIEŃ - CZERWIEC

Adres
BIP

www.uokik.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie trybu
postępowania w
przypadku wystąpienia
przedsiębiorców do
Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów o
odstąpienie od
wymierzenia kary
pieniężnej lub jej
obniżenie

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

www.kprm.gov.pl

7.

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam
Leszkiewicz
Zastępca Szefa
Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Lp.

1

9.

Istota projektu

3
Wprowadzenie rozporządzenia
pozwoli na realizację zapisów
Rządowego programu pomocy
uczniom w 2009 r. – „Wyprawka
szkolna”.

4
Projektowane rozporządzenie określa
szczegółowe zasady realizacji Rządowego
programu pomocy uczniom w 2009 r.–
„Wyprawka szkolna”.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w/s
szczegółowych warunków
wspierania organów
prowadzących w
działaniach związanych z
przygotowaniem szkół do
obniżenia wieku
obowiązku szkolnego

Wprowadzenie rozporządzenia
pozwoli na realizację przepisów
Rządowego programu działań na
rzecz przygotowania szkół do
obniżenia wieku obowiązku
szkolnego.

Projekt będzie określał szczegółowe zasady
realizacji Rządowego programu działań na
rzecz przygotowania szkół do obniżenia wieku
obowiązku szkolnego.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wielokrotności
kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne
uposażenie
funkcjonariuszy Służby
Wywiadu Wojskowego

Rozporządzenie ma na celu
podwyższenie mnożnika kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy Służby
Wywiadu Wojskowego.

Wydanie nowego rozporządzenia określającego
wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej
przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby
Wywiadu Wojskowego na poziomie 3,81, który
będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2009 r.

5

MEN

Krystyna
Szumilas
Sekretarz Stanu
MEN

5

MON

Płk Radosław
KUJAWA
Szef Służby
Wywiadu
Wojskowego

Adres
BIP

7

www.biuletyn.mon.gov
.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych
warunków udzielania
pomocy finansowej
uczniom na zakup
podręczników.

Organ
odpowiedzialny

www.men.gov.pl

10.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

www.men.gov.pl

8.

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
militaryzacji jednostek
organizacyjnych
wykonujących zadania na
rzecz obronności lub
bezpieczeństwa państwa
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
pełnienia zawodowej służby
wojskowej poza granicami
państwa
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wojskowego
obowiązku
meldunkowego,
obowiązku powiadamiania
wojskowego komendanta
uzupełnień oraz
uzyskiwania zezwolenia
na wyjazd i pobyt za
granicą.

11.

12.

13.

Istota projektu

3
Dostosowanie niektórych przepisów
rozporządzenia do obowiązujących
rozwiązań w zakresie planowania i
finansowania zadań obronnych.
Usprawnienie trybu ustalania
jednostek organizacyjnych
proponowanych do objęcia
militaryzacją.

4
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.

Dokonanie nowelizacji podyktowane
jest względami humanitarnymi i
troską o wysokie morale w czasie
wykonywania niebezpiecznych i
odpowiedzialnych zadań podczas
misji.

Umożliwienie żołnierzom zawodowym
pełniącym służbę poza granicami państwa
korzystania z nieodpłatnych usług
internetowych i pocztowych oraz prowadzenie
nieodpłatnych rozmów telefonicznych.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia
wynika z procedowanej aktualnie
nowelizacji ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, która z kolei stanowi
konsekwencję zmian wynikających
z wprowadzanej koncepcji
profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Nowelizacja ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
ograniczy zakres osób zobowiązanych do
spełniania wojskowego obowiązku
meldunkowego do tych osób, którym wydano
wojskowy dokument osobisty, a więc zgodnie
z projektowanym przepisem osób, w stosunku
do których określono zdolność do służby
wojskowej kategorii A, B i D. W związku z
tym w rozporządzeniu należy określić nowy
zakres spełniania obowiązku meldunkowego,
jak również wskazać przypadki i tryb
informowania o zaistniałych zmianach w
sposób elektroniczny lub telefonicznie. W
projekcie zostaną również uwzględnione
zmiany związane z wprowadzeniem
przydziałów kryzysowych.

6

Organ
odpowiedzialny

5

MON

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
MON

Generał
Franciszek
GĄGOR
Szef Sztabu
Generalnego WP

MON

Adres
BIP

7

www.biuletyn.mon.gov.pl

1

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

www.biuletyn.
mon.gov.pl

Tytuł

www.biuletyn.mon.g
ov.pl

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

3
Umożliwienie przeprowadzenia od 1
stycznia 2009 r. podwyżek dla
pracowników państwowej sfery
budżetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
wysokości wynagrodzenia
zasadniczego i stawek
dodatku funkcyjnego dla
radców i starszych radców
Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa

Umożliwienie przeprowadzenia od 1 Określenie nowych, podwyższonych
stycznia 2009 r. podwyżek dla
miesięcznych stawek wynagrodzenia
pracowników państwowej sfery
zasadniczego i dodatku funkcyjnego
budżetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

14.

15.

Istota projektu

4
Określenie nowych, podwyższonych
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego

Organ
odpowiedzialny

5

MPiPS

7

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

Adres
BIP

7

www.mpips.gov.pl/b
ip

Tytuł

bip.mpips.gov.pl

Lp.

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

Lp.

Tytuł

1

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

16.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

8

5

MPiPS

Adres
BIP

7

www.mpips.gov.pl/bip

3
4
Realizacja art. 9 ustawy o pomocy
Dostosowanie kryteriów dochodowych oraz
społecznej.
świadczeń pieniężnych do aktualnego stanu cen
Na podstawie wyników badania
towarów i usług.
progu interwencji socjalnej
przeprowadzonego przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych Rada
Ministrów przedstawia propozycje
kwot kryteriów dochodowych
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno
Gospodarczych. Trójstronna Komisja
ds. Społeczno Gospodarczych
uzgadnia kryteria dochodowe.
Minister Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza zweryfikowane kryteria w
drodze obwieszczenia.
W przypadku nie uzgodnienia
kryteriów dochodowych w
przewidzianym terminie przez
Komisję Trójstronną ds. Społeczno Gospodarczych Rada Ministrów
ustala je rozporządzeniem.

Organ
odpowiedzialny

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

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań w
województwie

17.

18.

3
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.
Konieczność dostosowania przepisów
obowiązującego rozporządzenia do
przepisów rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1034/2008 z dnia 21
października 2008 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 885/2006
ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1290/2005 w zakresie akredytacji
agencji płatniczych i innych jednostek,
jak również rozliczenia rachunków
EFRG i EFRROW

Istota projektu

4
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.

Organ
odpowiedzialny

5

MPiPS

Zmiana rozporządzenia ma na celu dotowanie
przepisów obowiązującego rozporządzenia
dotyczących m.in. wysokości należności, która
może podlegać umorzeniu z urzędu do
przepisów UE

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

9

Adres
BIP

7

www.bip.minrol.gov.pl

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

www.mpips.gov.pl/bip

Lp.

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Czesława
Ostrowska
Podsekretarz
Stanu

Lp.

1

19.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

3
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.)

4
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.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wprowadzenia
„Krajowych programów
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli w
stadach niosek gatunku
kura (Gallus gallus) oraz
w stadach brojlerów
gatunku kura (Gallus
gallus) na rok 2009”

Opracowanie projektu wynika
z obowiązku wprowadzenia
programu wykonującego przepisy
rozporządzenia (WE) nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność
(Dz. U. L 325 z 12.12.2003, str. 1, z
późn. zm.). Programy mogą uzyskać
współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej (UE), na podstawie
decyzji Rady 90/424/EWG z dnia
26 czerwca 1990 r. w sprawie
wydatków w dziedzinie weterynarii.

Projekt rozporządzenia ma na calu
wprowadzenie do realizacji na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej „Krajowych
programów zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach niosek gatunku kura
(Gallus gallus)” oraz w stadach brojlerów
gatunku kura (Gallus gallus) na rok 2009.
Program dla stad niosek jest prowadzony od
2008 r. i ma na celu zmniejszenie odsetka
zakażeń 2 serotypami Salmonelli w stadach
nosek do 2% lub mniej, do końca 2010 r.
Program zwalczania dla stad brojlerów
rozpoczyna się w 2009 r. i ma na celu
zmniejszenie odsetka zakażeń 2 serotypami
Salmonelli do poziomu 1% lub mniej w 2011 r.

10

5

MRiRW

Adres
BIP

7

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wykazu
podmiotów
zobowiązanych do
przekazywania
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej w
rolnictwie lub
rybołówstwie
z wykorzystaniem
aplikacji

Organ
odpowiedzialny

www.bip.minrol.gov.pl

20.

Tytuł

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
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia
„Krajowego Programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonelli w
stadach hodowlanych
gatunku kura (Gallus
gallus)” na lata 20072009

3
Opracowanie projektu wynika
z konieczności osiągnięcia celów
wyrażonych w przepisach
rozporządzenia (WE) Nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność
(Dz. U. L 325 z 12.12.2003, str. 1, z
późn. zm.).

4
Nowelizacja ma doprowadzić do celu w postaci
zmniejszenie odsetka zakażeń 5 serotypami
Salmonelli w stadach hodowlanych do 1% lub
mniej do końca 2009 r. Program jest
programem wieloletnim i każdego roku
zmieniają się jego szczegółowe założenia,
które muszą uzyskać akceptację Komisji
Europejskiej.
Projekt rozporządzenia ma na calu
wprowadzenie do realizowanego „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku
kura (Gallus gallus)” roku 2009 nowych
elementów, które zostały zatwierdzone przez
Komisję Europejską.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wprowadzenia na
rok 2009 programów
zwalczania i kontroli
gruźlicy bydła,
enzootycznej białaczki
bydła i zwalczania,
gąbczastej encefalopatii
bydła, wścieklizny oraz
programu mającego na
celu wykrycie
występowania zakażeń
wirusami wywołującymi
grypę ptaków oraz
poszerzenie wiedzy na
temat ryzyka wystąpienia
tej choroby

Opracowanie projektu ma na celu
uniknięcie przeszkód o charakterze
sanitarnym w handlu
wewnątrzwspólnotowym zwierzętami
gospodarskimi pochodzącymi z
Rzeczypospolitej Polskiej. Programy
mogą uzyskać współfinansowanie ze
środków Unii Europejskiej, na
podstawie decyzji Rady 90/424/EWG z
dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie
wydatków w dziedzinie weterynarii
(Dz. Urz. UE L 224, z 18.08.90, str. 19,
z późn. zm.).

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

21.

22.

Istota projektu

11

Organ
odpowiedzialny

5

Adres
BIP

7

MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Tytuł

www.bip.minrol.gov.pl

Lp.

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

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia programu
zwalczania choroby
Aujeszkyego u świń

3
W związku z doświadczeniem
nabytym w toku realizacji programu
zaistniała konieczność
wprowadzenia zmian o charakterze
merytorycznym w celu usprawnienia
procesu zwalczania choroby
Aujeszkyego u świń.

23.

24. Projekt rozporządzenia

25.

5

MRiRW

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

Joanna Szmid
Podsekretarz
Stanu
MSP

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 26 ust.
4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o
poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne

Kwota uzyskana ze sprzedaży akcji i udziałów
znajdujących się w zasobie majątkowym,
podlega przekazaniu na rachunek rezerw
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu
Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof
Hubert
Łaszkiewicz
Podsekretarz
Stanu
MSP

12

Adres
BIP

7

www.msp.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wyodrębnienia
akcji i udziałów
stanowiących własność
Skarbu Państwa do
zasobu majątkowego
przeznaczonego na
zaspokojenie roszczeń z
tytułu poręczeń i
gwarancji udzielanych
przez Skarb Państwa

4
Wprowadzenie zmian do programu pozwoli na
przyspieszenie wyeliminowania przeszkód
o charakterze sanitarnym w handlu
wewnątrzwspólnotowym świniami
pochodzącymi z Rzeczpospolitej Polskiej.

Organ
odpowiedzialny

www.msp.gov.pl

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

Istota projektu

www.bip.minrol.gov.
pl

Lp.

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

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
dokumentów wymaganych
przy składaniu wniosku o
wydanie zezwolenia na
wykonywanie działalności
związanej z narażeniem
na działanie
promieniowania
jonizującego albo przy
zgłoszeniu wykonywania
tej działalności

26.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
1) Dostosowanie terminologii
rozporządzenia do terminologii
stosowanej w ustawie z dnia 29
listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276
oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583) w
brzmieniu nadanym ustawą z dnia
11 kwietnia 2008 r. o zmianie
ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. Nr
93, poz. 583) ;
2) Umożliwienie realizacji
postanowień art. 35 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z
2007 r. Nr 183, poz. 1807 ze zm.).

Istota projektu

4
1) Zastąpienie wyrażenia „program
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej” wyrażeniem „program
zapewnienia jakości” wprowadzonym do
ustawy Prawo atomowe ustawą z dnia 11
kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo
atomowe (Dz. U. Nr 93, poz. 583). Zmiana ta
weszła w życiem z dniem 1 września 2008 r.
2) Wprowadzenie obowiązku dla składającego
wniosek o wydanie zezwolenia lub
zgłaszającego działalność dołączenia odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Artykuł 35 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej stanowi, że organ wydający
zezwolenia albo przyjmujący zgłoszenia
wykonywania określonej w odrębnych
przepisach działalności obowiązany jest do
przesyłania właściwemu organowi
ewidencyjnemu odpisu decyzji o udzieleniu,
zmianie i cofnięciu zezwolenia lub jego
wygaśnięciu. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r.- Przepisy wprowadzające
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.) przepis
ten wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.
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Organ
odpowiedzialny

5

Adres
BIP

7

Prof. Michał
Waligórski
Prezes PAA

MŚ/PAA

www.paa.gov.pl/BIP/index.htm

Lp.

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

Lp.

1

27.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
3
Celem wprowadzenia rozporządzenia
jest transpozycja postanowień
Ramowej Dyrektywy Wodnej dot.
szczegółowego zakresu
opracowywania planów
gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy, oraz realizacja
upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 121 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz..U z 2005 r. Nr 239 poz. 2019, z
późn. zm.)

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.

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

4
Jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej
zobowiązaliśmy się do wdrożenia działań
zmierzających do osiągnięcia do roku 2015
dobrego stanu wszystkich wód i środowiska
wodnego w Polsce. Dla potrzeb zrealizowania
celu, wynikającego z wdrażania Ramowej
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, jesteśmy
zobligowani do opracowania planu
gospodarowania wodami dla każdego obszaru
dorzecza w granicach Polski, który stanowić
będzie podstawę do podejmowania decyzji
mających wpływ na stan zasobów wodnych,
oraz zasady gospodarowania wodami w
przyszłości.
Nowelizacja

Organ
odpowiedzialny

5

MŚ/KZGW

7

Jakub Szulc
Sekretarz Stanu

MZ

14

Adres
BIP

www.mz.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie szczegółowego
zakresu opracowywania
planów gospodarowania
wodami na obszarach
dorzeczy

Istota projektu

www.kzgw.gov.pl

28.

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Leszek
Karwowski
Prezes
Krajowego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

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

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).

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

Konieczna jest nowelizacja
Wdrożenie systemu SHRIMP
rozporządzenia w związku z
planowanym rozszerzeniem katalogu
podmiotów korzystających z
aplikacji SHRIMP

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
wprowadzenia środków
przewidzianych przepisami
o ogólnym bezpieczeństwie
produktów w odniesieniu do
produktów zawierających
biocyd fumaran dimetylu.

Wdrożenie decyzji Komisji
Europejskiej zobowiązującej
państwa członkowskie do
zagwarantowania, ze produkty
zawierające biocyd fumaran
dimetylu nie będą wprowadzane do
obrotu ani udostępniane na rynku.
Decyzja zacznie obowiązywać dnia
1 maja 2009 r

30.

31.

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.

Organ
odpowiedzialny

5

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK
UOKiK

Ochrona konsumentów przez zagrożeniami
związanymi ze stosowaniem niebezpiecznego dla
zdrowia biocydu fumarenu dimetylu w produktach
wprowadzonych oraz udostępnianych na rynku.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK
UOKiK

15

Adres
BIP

7

www.uokik.gov.pl

1

29.

Istota projektu

www.bip.uokik.gov.pl

Tytuł

www.uokik.gov.pl

Lp.

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

Lp.

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)

32.

4
Zmiany w § 3 rozporządzenia RM dotyczące:
- zmiany trybu i sposobu przeklasyfikowania
działalności osób fizycznych prowadzących
indywidualne gospodarstwa rolne,
- wprowadzenia możliwości automatycznego
przeklasyfikowania działalności podmiotów,
- wprowadzenia możliwości zastosowania
przeklasyfikowania „z urzędu” w przypadku
podmiotów, które nie dokonają zgłoszenia
przeklasyfikowania działalności wg PKD
2007.
Zmiany zapisów w Polskiej Klasyfikacji
Działalności (stanowiącej załącznik do
rozporządzenia RM) w części „Zasady budowy
klasyfikacji” w pkt. 6 „Zasady klasyfikowania
specyficznych działalności”.

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

5

Prezes GUS

Rada Statystyki

16

Adres
BIP

7

Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS

www.stat .

3
Modyfikacja trybu i sposobu
przeprowadzenia przeklasyfikowania
działalności wg PKD 2007
podmiotów wpisanych do krajowego
urzędowego rejestru podmiotów
gospodarki narodowej ma na celu
optymalizację gospodarowania
środkami finansowymi
przeznaczonymi na realizację
powyższego działania oraz
prawidłową realizację obowiązku
nałożonego w § 3 ust.2 ww.
rozporządzenia na Prezesa GUS w
zakresie przekazania
zaktualizowanego zbioru rejestru
REGON uprawnionym organom.
Ponadto w związku ze zmianą zasad
klasyfikowania outsorcingu w
klasyfikacji NACE Rev. 2, na
podstawie której opracowano Polską
Klasyfikację Działalności, konieczne
jest wprowadzenie zmian w PKD
2007.

Organ
odpowiedzialny

gov.pl

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

Istota projektu

www.stat.gov.pl

33.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

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

