Zestawienie dokumentów planowanych do przeniesienia do kolejnego Planu na II półrocze br. lub procedowania poza planem

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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2

3

1.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Doprowadzenie do zmian w sposobie
finansowania usług wg zasady „pieniądze za
klientem”, co w praktyce oznacza, że osoba
otrzymuje środki finansowe i samodzielnie
dokonuje wyboru usługodawcy; rozbudowa
aktywnych form adresowanych do osób
wykluczonych, co pozwoli na aktywizowanie i
przywracanie do czynnego funkcjonowania w
społeczności lokalnej osób bezdomnych,
rozbudowa środowiskowego wsparcia
starzejącej się populacji; rozszerzenie katalogu
usług i dookreślenie minimalnego poziomu, na
jakim muszą być świadczone; wprowadzenie
zmian w obszarze instytucjonalnym w
ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych
centrach pomocy rodzinie, aby podnieść
skuteczność realizowanych działań poprzez
wprowadzenie specjalizacji, odcięcie pracy
socjalnej od pracy administracyjno-biurowej,
rozdzielenie świadczeń i usług czyniąc je
bardziej przejrzystymi dla odbiorcy, skupienie
działań pracownika socjalnego na pracy
socjalnej, rozdzielenie świadczeń i usług,
ustalając kiedy należne są świadczenia
pieniężne, a kiedy rzeczowe; rozbicie
świadczeń pieniężnych na wsparcie finansowe
zaspakajające elementarne potrzeby,
rozdzielenie części przeznaczonych na
zaspakajanie potrzeb żywieniowych,
mieszkaniowych, itd., wprowadzenie
świadczeń wzmacniających bezpieczeństwo
socjalne osób zależnych.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Założenia do projektu ustawy o Potrzeba wprowadzenia usprawnień
pomocy społecznej
w funkcjonowaniu jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej.
Przygotowanie założeń wymaga
pogłębionej analizy instrumentów
obecnie stosowanych w systemie
pomocy społecznej i analizy
skuteczności projektowanych nowych
rozwiązań. Niezbędnym jest również
przestudiowanie rozwiązań stosowanych
w innych systemach pomocy społecznej
w państwach Unii Europejskiej i
zastanowienie się nad możliwościami
przetransponowania niektórych z nich na
grunt polski uwzględniając strategiczne
dokumenty europejskie w zakresie
polityki społecznej, w ramach otwartej
metody koordynacji zabezpieczenia
społecznego - w tym pomocy społecznej
w Unii Europejskiej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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BIP

4

5

6
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Założenia do reformy systemu
ubezpieczenia społecznego
rolników

2

Michał Boni
Minister członek RM

MRiRW

Artur
Ławniczak,
Podsekretarz
Stanu w
MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Reformę systemu ubezpieczenia
- racjonalizacja wydatków budżetowych
społecznego rolników przewiduje expose na system ubezpieczenia społecznego
Prezesa Rady Ministrów oraz
rolników
Strategiczny Plan Rządzenia
– ukierunkowanie dotacji na
sfinansowanie ubezpieczenia emerytalnorentowego rolnikom, których dochody
uniemożliwiają sfinansowanie tego
ubezpieczenia,
- zniesienie generowanych przez obecny
system antybodźców do podejmowania
działalności pozarolniczej na terenach
wiejskich,
- zwiększenie swobody przepływu
ubezpieczonych między systemem
ubezpieczenia społecznego rolników, a
powszechnym systemem ubezpieczeń
społecznych
Założenia do projektu ustawy o Opracowanie projektu wynika
Umożliwienie przekształcenia wspólnot
zmianie ustawy o
z konieczności uregulowania stanu
gruntowych we współwłasność.
zagospodarowaniu wspólnot
prawnego nieruchomości zaliczonych do Wprowadzenie ostatecznego terminu do
gruntowych
wspólnot gruntowych oraz określenia
wydania decyzji w sprawie ustalenia
sytuacji prawnej podmiotów, którym
wykazu uprawnionych do udziału we
przysługują określone uprawnienia w
wspólnocie gruntowej. Wprowadzanie
ramach wspólnot gruntowych.
regulacji zgodnie, z którymi gminy
nabyłyby te nieruchomości co do których
nie jest obecnie możliwe wydanie decyzji
określających wykazy osób uprawnionych
do wspólnoty.
Nabycie przez gminy nieruchomości
wspólnot, na których zaniechano od
dłuższego czasu zorganizowanego
zespołowego gospodarowania.
Wprowadzenie sądowej kontroli
działalności organów spółki powołanej do
zagospodarowania wspólnoty gruntowej.

www.bip.minrol.gov.pl
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BIP

4

5

6

7

Określenie pracownikom sądów
powszechnych i wojskowych oraz
powszechnych i wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury sposobu
zatrudnienia, trybu naboru na staż lub
stanowisko, jednolitych zasad i trybu
postępowania przy dokonywaniu ocen
kwalifikacyjnych oraz ich praw i
obowiązków.

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

MS

www.ms.gov.pl

Założenia do projektu ustawy o Konieczność sprawnego i efektywnego
pracownikach sądów i
działania sądów i prokuratur związana
prokuratury
jest z koniecznością wprowadzenia
nowych rozwiązań organizacyjnych i
prawnych dotyczących pracowników
sądów i prokuratury.
Planowane rozwiązania dotyczą:
- rezygnacji z wymaganego obowiązku
odbywania stażu przez pracowników
pionu administracyjnego, finansowego i
gospodarczego;
-uzależnienia wynagrodzenia
zasadniczego pracowników sądów i
prokuratury od wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ogłaszanego
corocznie na podstawie art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
-ujednolicenia zasad i trybu
postępowania przy dokonywaniu ocen
kwalifikacyjnych pracowników;
- powiązania ocen okresowych
pracowników z systemem awansowania i
systemem nagród;
- wprowadzenia możliwości
przyznawania pracownikom dodatku
motywacyjnego;
-rezygnacji z wymagania posiadania
wyższego wykształcenia przez
pracowników zatrudnionych na
stanowiskach protokolanta i kasjera;
- prawa do nabycia nagrody
jubileuszowej za wieloletnią pracę po 10
i 15 latach pracy w sądzie i prokuraturze
oraz zmianę wysokości takiej nagrody;
- obowiązek posiadania przez
pracowników sądów i prokuratury
legitymacji służbowych jak też
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4

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

www.mz.gov.pl

Do najistotniejszych zmian, jakie wprowadzi
ustawa należą:
1) uregulowanie w odrębnych rozdziałach praw i
jednym akcie rangi ustawowej.
obowiązków uczestników badań klinicznych,
Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały,
sponsorów, badaczy i kierowników ośrodków
iż większość respondentów nie jest
badawczych,
zadowolona z obowiązującej w Polsce
2) uregulowanie zasad postępowania w odniesieniu
regulacji odnoszącej się do badań
do osób dotkniętych chorobą lub zaburzeniem o
klinicznych oraz jej rozproszenia w szeregu
charakterze nagłym i w stanie bezpośredniego
zagrożenia życia,
ustaw i rozporządzeń. Spostrzeżenia te
3)wprowadzenie przepisów regulujących procedurę
potwierdzili przedstawiciele środowiska
funkcjonujący w obszarze badań klinicznych. podawania badanego produktu leczniczego nie
dopuszczonego do obrotu dla ratowania
indywidualnego pacjenta, cierpiącego na choroby
wyniszczające, zagrażające życiu oraz pacjentów,
którzy nie mogą być z powodzeniem leczeni
produktami dopuszczonymi do obrotu,
4)doprecyzowanie przepisów dotyczących
funkcjonowania i organizacji jednostki
organizacyjnej funkcjonującej w ramach
URPL,WMiPB - Centralnej Ewidencji Badań
Klinicznych oraz przepisów regulujących procedurę
wydawania pozwolenia na prowadzenie badania
klinicznego, zmian dokonywanych w tym
pozwoleniu w toku prowadzenia badania
klinicznego i innych czynności podejmowanych
przez organy władzy publicznej w toku
prowadzenia tego badania,
5) wprowadzenie nowego systemu ubezpieczeń
badań klinicznych,
6) wprowadzenie przepisów wprowadzenie
przepisów całościowo regulujących funkcjonowanie
i organizację komisji bioetycznych

Założenia do projektu ustawy - Celem projektu ustawy jest kompleksowe
uregulowanie materii badań klinicznych w
Prawo badań klinicznych
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6.

Projekt ustawy o zmianie
Obecne regulacje ustawy o podatku od
ustawy o podatku od towarów i towarów i usług oparte są na
usług
nieobowiązującej już PKWiU 1997,
projekt rozporządzenia Rady Ministrów
przewiduje możliwość stosowania tej
klasyfikacji dla potrzeb m.in. tego
podatku do końca 2009 r., konieczne
zmiany muszą być wprowadzone ustawą

4

5

6

7

Konieczność dostosowania polskich
przepisów o podatku akcyzowym do
wymogów prawa europejskiego oraz
uregulowania rynku wyrobów
tytoniowych, oraz ewentualnie kwestia
uregulowania tzw. nadmiernych zapasów
wyrobów tytoniowych.
Inicjatywa uzależniona od faktycznego
wejścia w życie dyrektywy (projekt
ustawy może zostać uchwalony w I lub II
kwartale 2009r.)

MF

Wdrożenie PKWiU 2008 do ustawy o
podatku od towarów i usług

Konieczność wdrożenia PKWiU 2008 do Dostosowanie ustawy o zryczałtowanym
ustaw podatkowych
podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych do
wprowadzanej nowej kwalifikacji PKWiU
2008

5

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

www.mf.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne, ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób
prawnych.

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

8.

Przewidywane wejście w życie od 1
stycznia 2009r. Dyrektywy Rady w
sprawie ogólnych zasad dotyczących
podatku akcyzowego, która zastąpi
dotychczasową dyrektywę horyzontalną
nr 92/12/EWG.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mf.gov.pl

7.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Wejście w życie z dniem 01.01.2009 r.
Rozporządzenia Komisji Europejskiej
Nr 1179/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
ustalającego szczegółowe zasady
wdrożenia niektórych przepisów
dyrektywy Rady 2008/55/WE w sprawie
wzajemnej pomocy przy dochodzeniu
należności pieniężnych z tytułu
niektórych opłat, ceł, podatków i innych
obciążeń, które zastąpi Dyrektywę
Komisji 2002/94/WE z dnia 9 grudnia
2002 r. ustanawiającą szczegółowe
zasady w celu wykonania niektórych
przepisów dyrektywy Rady.

Wyeliminowanie z ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji przepisów
sprzecznych i dublujących się z przepisami
rozporządzenia Komisji Europejskiej, a
jednocześnie zachowanie w ustawie regulacji
niezbędnych dla zapewnienia jednolitych
zasad dotyczących korzystania przez polskich
wierzycieli i organy egzekucyjne z pomocy
innych państw i udzielania pomocy innym
państwom nie będącym członkami Unii
Europejskiej. Ponadto niezbędne jest
wprowadzenie w ustawie innych zmian, które
pozwolą na wyeliminowanie występujących
wątpliwości interpretacyjnych, a także na
poprawę efektywności egzekucji
administracyjnej należności podatkowych,
również na rzecz państw obcych.
W związku z powyższymi zmianami
konieczne będzie wydanie przez Ministra
Finansów rozporządzenia w sprawie
postępowania przy korzystaniu z pomocy
obcego państwa w dochodzeniu
określonych należności pieniężnych.

9.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

6

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu

MF

www.mf.gov.pl
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10. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o samorządzie
wojewódzkim i zmianie ustawy
o samorządzie powiatowym

Adres
BIP

4

5

6

7

Upoważnienie samorządu w sposób
jasny i nie budzący wątpliwości do
tworzenia lub uczestniczenia w
spółkach, jeżeli jedynym celem ich
działalności jest wspieranie rozwoju
społ-gosp., w szczególności przez
udzielnie poręczeń, gwarancji lub
pożyczek, przy maksymalnym
wykorzystaniu środków unijnych
(zaangażowanie środków Regionalnych
Programów Operacyjnych do zasilenia
kapitałowego funduszy
poręczeniowych).

Jak obok.

Art. 44 dyrektywy o usługach
zobowiązuje państwa członkowskie do
wprowadzenia w życie przepisów
ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych do
wykonania dyrektywy do 28 grudnia
2009 r.

Urzeczywistnienie traktatowej swobody
świadczenia usług, uproszczenie i
liberalizacji zasad reglamentacji dostępu
do wykonywania działalności
gospodarczej, wprowadzenie
pojedynczych punktów kontaktowych
stworzenie wiążących prawnie
obowiązków efektywnej współpracy
administracyjnej miedzy państwami
członkowskim, wzmocnienie praw
konsumentów jako usługobiorców.

7

MG/
KPRM

Waldemar
Pawlak,
Wiceprezes
Rady
Ministrów,
Minister
Gospodarki
Michał Boni
Minister
-członek RM
Marcin Korolec
Podsekretarz
Stanu

MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz
innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

11. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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Tytuł
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3

strategicznych

13. Projekt ustawy o zmianie

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie jednego rodzaju rezerw,
powierzenie jednemu organowi funkcji
tworzenia i zwalniania rezerw,
wprowadzenie obowiązku opracowywania
rządowego programu tworzenia rezerw w
perspektywie średniookresowej, do
którego poszczególni ministrowie zgłaszać
będą propozycje tworzenia i
utrzymywania określonych rodzajów i
ilości rezerw, określenie zasad
zarządzania rezerwami,
określenie zasad kontroli rezerw,
określenie zasad wymierzania kar za
naruszenie wymogów ustawy ze
wskazaniem organów uprawnionych do
ich nakładania.
Doprecyzowanie definicji oraz eliminacja
niejasności interpretacyjnych.
Doprecyzowanie zasad wydawania
pozwoleń na niepowiększanie zapasów lub
zamienne utrzymywanie w grupach paliw
innych niż były utworzone.
Regulacja zasad dostępu do usługi
przesyłu ropy naftowej.
Wzmocnienie uprawnień Ministra
Gospodarki w zakresie pozyskiwania
informacji dotyczących bezpieczeństwa
dostaw ropy naftowej oraz niezbędnych do
prowadzenia postępowania
administracyjnego.

Konieczność eliminacji problemów
interpretacyjnych zgłaszanych przez
podmioty gospodarcze oraz realizacja
zaleceń NIK

8

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

MG

Joanna Strzelec
– Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

ustawy o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku
naftowym

Obowiązująca ustawa o rezerwach
państwowych nie odpowiada nowym
uwarunkowaniom międzynarodowym
funkcjonowania RP oraz zasadom
funkcjonowania globalnej gospodarki
rynkowej.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

12. Projekt ustawy o rezerwach

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

14. Projekt ustawy o efektywności

barier prowadzenia
działalności gospodarczej

Adres
BIP

4

5

6

7

Stworzenie ram prawnych zachęcających
do podejmowania działań w zakresie
efektywności energetycznej w całej
gospodarce wraz z rynkowym
mechanizmem wsparcia w postaci białych
certyfikatów dla działań związanych z
poprawa efektywności wytwarzania,
przesyłu i użytkowania energii.

Ograniczanie obciążeń
administracyjnych przedsiębiorców,
usuniecie zbędnej reglamentacji,
ułatwienie dostępu do wykonywania
wolnych zawodów

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych
związanych przedsiębiorców, ograniczenie
kosztów podejmowania działalności
gospodarczej, ułatwienie dostępu i
warunków wykonywania wolnych
zawodów

9

MG

Waldemar
Pawlak,
Wiceprezes
Rady
Ministrów,
Minister
Gospodarki
Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

15. Projekt ustawy o ograniczeniu

Projekt ustawy stanowi transpozycję
dyrektywy 2006/32/We w/s efektywności
energetycznej końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

energetycznej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Konieczność wprowadzenia zmian
doprecyzowujących i usprawniających
funkcjonowanie systemu wsparcia w
zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie zmian m.in. w zakresie;
zwiększenia prawnej stabilności związanej
z sukcesją statusu zakładów pracy
chronionej, doprecyzowania zasad
gospodarowania przez zakłady pracy
chronionej środkami zakładowego
funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz środkami
zakładowego funduszu aktywności przez
zakłady aktywności zawodowej,
doprecyzowania przepisów dotyczących
zatrudniania osób niepełnosprawnych w
zakładach aktywności zawodowej,
uaktualnienia katalogu zadań
wykonywanych przez samorząd
terytorialny, uzupełnienia przepisów
ustawy w zakresie możliwości
dokonywania przez samorządy
województw i samorządy powiatowe
umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na
raty należności Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
wyeliminowania zapisów powodujących
wątpliwości interpretacyjne oraz
doprecyzowaniu niektórych pojęć użytych
w ustawie.
Wprowadzenie nowych obok żłobków
form opieki nad dziećmi w wieku do
trzech lat.
Zmiana statusu żłobków (dziś są
Zakładami Opieki Zdrowotnej).
Uproszczenie wymogów dla żłobków.

16. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

17. Projekt ustawy o formach

opieki nad dziećmi w wieku do
3 lat

Obecnie istniejący stan dostępności do
opieki żłobkowej nad dziećmi należy
uznać za niewystarczający.
Projektowana regulacja będzie miała za
zadanie zwiększenie dostępności do
opieki żłobkowej nad dziećmi zwłaszcza
na terenach w których ta dostępność jest
najniższa.
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Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Tytuł

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej

19. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o produktach
pochodzenia zwierzęcego

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Opracowanie projektu wynika
Przygotowanie systemu funkcjonowania
z konieczności wdrożenia do prawa
laboratoriów diagnostycznych
krajowego dyrektywy Rady 2008/73/WE wykonujących badania urzędowe
zapewniające bezpieczeństwo zdrowia
z dnia 15 lipca 2008 r upraszczającej
zwierząt i żywności pochodzenia
procedury dotyczące podawania i
zwierzęcego oraz usprawnienie działania
publikowania informacji z dziedziny
Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie
weterynarii i zootechniki oraz
z obowiązującym prawem Unii
zmieniającej niektóre dyrektywy (Dz.
Europejskiej.
Urz. UE L 219 z 14.8.2008, str. 40).
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Konieczność ujednolicenia terminologii
stosowanej w ustawie o produktach
pochodzenia zwierzęcego z terminologią
określoną w rozporządzeniu (WE) nr
853/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.
Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r., str. 55), a
także zmiana dotycząca rejestracji
zakładów przez powiatowego lekarza
weterynarii polegająca na właściwym
odwołaniu się do przepisów
wspólnotowych oraz umożliwieniu
rejestracji przedsiębiorstw zajmujących
się pośrednictwem w obrocie żywnością
pochodzenia zwierzęcego oraz
prowadzeniu rejestru zakładów
zatwierdzonych do produkcji na rynki
państw trzecich; zmiana zakresu
prowadzenia działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej; umożliwienie
rejestracji sprzedaży bezpośredniej
produktów pszczelich.

MRIRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu wynika
z konieczności doprecyzowania prawa
krajowego związanego z przepisami
wspólnotowymi, w szczególności z
dyrektywą Rady nr 2002/99/WE,
rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia
(WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r.

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

www.bip.minrol.gov.pl

18. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

ustawy o nasiennictwie

21. Projekt ustawy o zmianie

ustawy – Kodeks karny
wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie przepisów
umożliwiających rejestrację odmian
ważnych dla różnorodności biologicznej
oraz wytwarzanie ocenę i obrót
materiałem siewnym tych odmian

Konieczność wykonania wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26
maja 2008 r. sygn. akt Sk 25/07

1.Precyzyjne określenie przesłanek umieszczenia
skazanych w warunkach, w których powierzchnia w
celi na jedną osobę wynosi poniżej 3 m2, tak aby
nie było wątpliwości, co do wyjątkowości sytuacji,
w których może to nastąpić;
2.Określenie maksymalnego czasu umieszczenia
skazanego we wskazanych powyżej warunkach;
3. Określenie trybu postępowania organów
wykonawczych w sprawach dotyczących
umieszczenia skazanych w warunkach, w których
powierzchnia w celi na jedna osobę wynosi poniżej
3 m2;
4. Przeciwdziałanie zjawisku przeludnienia
zakładów karnych poprzez rozszerzenie zakresu
uprawnień i obowiązków Służby Więziennej w
zakresie dotyczącym wykonania kary pozbawienia
wolności, a zwłaszcza:
- wprowadzenie instytucji wstrzymania wykonania
kary pozbawienia wolności na mocy decyzji
dyrektora aresztu śledczego w sytuacji niemożności
zapewnienia skazanemu ustawowego minimum
powierzchni celi mieszkalnej w zakładzie karnym
właściwego rodzaju i typu;
- warunkowego zawieszenia wykonania kary
pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat;
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Marian
Zalewski
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

Konieczność wdrożenia Dyrektywy
Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca
2008 przewidującej pewne odstępstwa w
odniesieniu do rejestracji populacji
miejscowych i odmian roślin rolniczych
przystosowanych naturalnie do
warunków lokalnych i regionalnych i
zagrożonych erozja genetyczną oraz
obrót materiałem siewnym i
sadzeniakami ziemniaka tych populacji
miejscowych i odmian

www.bip.minrol.gov.pl

20. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Celem projektu jest umożliwienie
elastycznego kształtowania struktury
sądownictwa oraz dostosowania
działalności organów sądów i samorządu
sędziowskiego do realizacji zadań
wymiaru sprawiedliwości, a także
wprowadzenie przejrzystych, ustawowo
uregulowanych zasad dotyczących
kariery zawodowej sędziów.

Istotą projektu jest:
1) racjonalizacja i uelastycznienie
struktury organizacyjnej sądów
powszechnych poprzez:
- wprowadzenie w ramach systemu
wymiaru sprawiedliwości organu
sądowego, nie mającego charakteru sądu
w rozumieniu konstytucyjnym, który
przejąłby by podejmowanie rozstrzygnięć
w sprawach, które nie są w znaczeniu
konstytucyjnym zastrzeżone do wyłącznej
kompetencji sądu, pierwowzorem są
referendarze sądowi;
- racjonalizację organizacji sądów oraz
likwidacja części jednostek tworzonych
bez uzasadnionej przyczyny,
-racjonalizację sposobu zatrudniania i
ulokowania personelu pomocniczego
(asystenci, referendarze) przez
podniesienie w stosunku do nich
wymogów związanych z wykształceniem
zawodowym (ukończona aplikacja a nie
tylko dyplom prawniczych studiów
uniwersyteckich);
2) określenie zasad dot. kariery
zawodowej sędziów:
- nominację na stanowisko sędziego
uzyskiwałoby się w drodze konkursu
ogłaszanego przez MS na wolne
stanowisko sędziowskie, zakłada to
możliwość prowadzenia przez MS polityki
etatowej związanej z racjonalizacją liczby
etatów sędziowskich w poszczególnych
sądach, MS będzie mógł wygaszać, a
także przenosić etaty pomiędzy sądami
według kryteriów ustawowych.

22. Projekt ustawy o zmianie

ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych
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Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu
Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

23. Projekt ustawy o biegłych
sądowych

25. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o księgach wieczystych
i hipotece

Adres
BIP

4

5

6

7

Zasadniczym celem projektu jest
wyczerpujące uregulowanie w
przygotowywanej ustawie zasad
organizacji i funkcjonowania biegłych
sądowych

14

MS

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

Zniesienie niektórych postępowań
odrębnych, usprawnienie postępowania
dowodowego, zwiększenie
kontradyktoryjności w sprawach z zakresu
prawa pracy, uproszczenie postępowania
egzekucyjnego
Zapewnienie elektronicznego dostępu do Zapewnienie obsługi elektronicznych
wydziałów ksiąg wieczystych i
wniosków o wydanie odpisu księgi
Centralnej Informacji Ksiąg
wieczystej, wgląd do księgi wieczystej
Wieczystych oraz możliwości wglądu do oraz dokonanie wpisu w księdze
ksiąg wieczystych przez Internet
wieczystej;
Zapewnienie możliwości zapoznania się
przez Internet z treścią księgi wieczystej
oraz uzyskania odpisu księgi wieczystej
przez Internet;
Umożliwienie elektronicznego dostępu do
informacji o stanie prowadzonych przez
wydziały ksiąg wieczystych objętych
systemem Nowej Księgi Wieczystej

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

bip.ms.gov.p
l

ustawy -Kodeks postępowania
cywilnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.ms.gov.pl

24. Projekt ustawy o zmianie

Dziedzina spraw, jaką stanowi
funkcjonowanie i organizacja biegłych
sądowych, uregulowana jest w wielu
aktach prawnych o różnej pozycji w
hierarchii źródeł prawa, co wpływa
negatywnie na przejrzystość i spójność
zawartych w nich norm.
Ponadto akty te nie regulują w sposób
wyczerpujący problematyki związanej z
biegłymi sądowymi, jak również wydają
się być niewystarczające dla
zapewnienia należytej jakości czynności
wykonywanych przez biegłych na
zlecenie uprawnionych organów.
Usprawnienie i uproszczenie postępowań
w sprawach cywilnych i egzekucyjnych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Obowiązujący zgodnie z ustawą z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147,
poz. 1231 ze zm.) tryb przymusowego
leczenia odwykowego jest skrajnie
nieskuteczny i kosztowny. Rocznie
spośród ponad 56.000 osób, wobec
których sądy orzekły obowiązek
leczenia, 15.000 osób oczekuje na
umieszczenie w zakładzie stacjonarnym,
a ponad połowa z nich nigdy na takie
leczenie nie trafi. Problemem jest nie
tylko brak miejsc w ośrodkach, ale
sprzeczne z osiągnięciami współczesnej
nauki założenie o możliwości leczenia
osób uzależnionych wbrew ich woli.
Obecna regulacja stanowi wyjątek od
dominującej w systemie prawnym reguły
dobrowolności poddania się leczeniu.
Projekt zmian został opracowany przez
Międzyresortowy Zespół do Spraw
Poprawy Skuteczności Wykonania
Orzeczeń Sądowych przy współudziale
Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
1. Prawidłowa implementacja dyrektywy
2003/98/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w
sprawie ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego;
2. Reforma BIP;
Przegląd przepisów o wnioskowym
trybie dostępu do informacji publicznej

Istotą projektowanych zmian jest
zniesienie sądowego trybu leczenia
przymusowego i wprowadzenie w zamian
skutecznych mechanizmów rzeczywistego
zwalczania problemu przez ułatwienie
orzekania w sprawach karnych
zobowiązania do leczenia odwykowego,
dzięki czemu skazany będzie
zmotywowany do podjęcia leczenia, mając
w perspektywie wykonanie kary
pozbawienia wolności. Nadto projekt
przewiduje poszerzenie możliwości
leczenia w szpitalu psychiatrycznym osób,
u których w związku z używaniem
alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych dochodzi do zaburzeń
psychicznych, w związku z czym
zagrażają one bezpośrednio swojemu
życiu lub życiu albo zdrowiu innych osób.
Jednocześnie projekt zakłada
ukierunkowanie aktywności gminnych
komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych na profilaktykę i pracę z
uzależnionym.

26. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz zmianie
niektórych innych ustaw

27. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o dostępie do
informacji publicznej
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Uregulowanie kwestii ochrony danych
osobowych w sieci oraz wprowadzenie
spójnych zasad gospodarki wykorzystania
informacji sektora publicznego (licencje,
opłaty).

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS/MZ

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Tytuł

bip.ms.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

28. Projekt ustawy o polityce

29. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o służbie zagranicznej

Potrzeba uregulowania trybu
postępowania przed konsulem;
dostosowanie funkcji konsulów do
obowiązujących warunków działania; w
tym stosownie do potrzeb i zamierzeń
rządu wobec Polonii; doprecyzowania
wymagają także zapisy dot. opieki nad
obywatelami RP.
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4

5

6

7

Wzmocnienie potencjału rozwojowego
dużych miast

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

MSWiA

Proponowane zmiany obejmują:
-wzmocnienie i dookreślenie funkcji
ambasadora RP,
-dodanie i uporządkowanie upoważnień do
wydania niezbędnych aktów
wykonawczych,
-większe zdynamizowanie działań służby
zagranicznej,
-redefinicję katalogu stopni
dyplomatycznych oraz określenie w akcie
wykonawczym precyzyjnych wymogów
warunkujących otrzymanie wyższego
stopnia dyplomatycznego,
-określenie katalogu uprawnień
chroniących interesy rodziny członka
służby zagranicznej.
Uregulowanie w formie ustawowej trybu
postępowania przed konsulem.

Andrzej
Kremer
Podsekretarz
Stanu

MSZ

Jan Borkowski
Sekretarz Stanu
MSZ

bip.msz.gov.pl

ustawy o funkcjach konsulów
RP

Adres
BIP

bip.msz.gov.pl

30. Projekt ustawy o zmianie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie wynika z
uchwały Nr 13/2008 Rady Ministrów z
dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie
dokończenia reformy administracji
publicznej oraz zasad prowadzenia prac
w tym zakresie, która przewiduje
dokończenie reformy decentralizacyjnej i
uporządkowanie podziału kompetencji
między administracją rządową i
samorządową oraz wzmocnienie pozycji
wojewody
Blisko 6-letnie doświadczenie
stosowania w praktyce przepisów ustawy
o służbie zagranicznej pokazało
istniejące nieścisłości oraz braki
regulacyjne, które utrudniały praktykę
jej stosowania w minionym okresie,
wyznaczając zarazem zasadnicze
kierunki pożądanych zmian.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

miejskiej i współpracy jednostek
samorządu terytorialnego w tym
zakresie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

31. Projekt ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Zasadniczym celem nowej ustawy o
zawodach pielęgniarki i położnej jest
uporządkowanie istniejących unormowań
prawnych dotyczących wykonywania
zawodów pielęgniarki i położnej w
jednym akcie rangi ustawowej ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii
związanych z kształceniem i
doskonaleniem zawodowym. Jednocześnie
nowa regulacja ustawowa ma podkreślić
samodzielność tych zawodów
medycznych.

Marek Haber
Sekretarz Stanu

MZ

www.mz.gov.pl

Samorząd pielęgniarek i położnych
zgłasza postulat uchwalenia nowej
ustawy, która w sposób nie budzący
wątpliwości określiłaby m.in. kwestie
dotyczące granic samodzielności
zawodów pielęgniarki i położnej w
zakresie czynności wykonywanych bez
zlecenia lekarskiego czy też praw i
obowiązków pielęgniarek i położnych.
Ponadto w wyniku wprowadzenia zmian
systemowych przez ustawę Prawo o
szkolnictwie wyższym zasadniczej
zmiany wymagają przepisy dotyczące
kształcenia pielęgniarek i położnych.
Należy zaznaczyć, że dotychczasowa
praktyka stosowania obecnej ustawy
wskazuje na konieczność zmiany w
zakresie wyżej wymienionych
uregulowań.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

32. Projekt ustawy o samorządzie Dotychczasowe przepisy zostały
pielęgniarek i położnych

Nowelizacja ustawy umożliwi działania
w kierunku likwidacji stażu
podyplomowego, umożliwi uregulowanie
praw i obowiązków lekarza
odbywającego specjalizację oraz poprzez
rozszerzenie delegacji – wydanie nowego
rozporządzenia w sprawie specjalizacji
lekarzy i lekarzy dentystów
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Adres
BIP

4

5

6

7

Celem nowej ustawy o samorządzie
pielęgniarek i położnych jest
kompleksowe i jednoznaczne
unormowanie zasad funkcjonowania
samorządu pielęgniarek i położnych oraz
wprowadzenie zasad odpowiedzialności
zawodowej określonych w przepisach
rangi ustawowej (obecnie kwestia ta była
regulowana w akcie wykonawczym co
budziło wątpliwości natury
konstytucyjnej). Ważną częścią
projektowanych regulacji będzie zmiana
obecnie obowiązujących unormowań w
zakresie nadzoru Ministra Zdrowia nad
samorządem zawodowym pielęgniarek i
położnych mająca na celu jednoznaczne i
precyzyjne określenie uprawnień Ministra
jak również praw i obowiązków organów
samorządu.
Proponuje się:
- nowelizację art. 5 i 15 w zakresie
likwidacji stażu podyplomowego,
- nowelizację art. 16 w zakresie regulacji praw
i obowiązków lekarza odbywającego
specjalizację oraz rozszerzenia delegacji do
wydania rozporządzenia w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Marek Haber
Sekretarz Stanu

MZ

MZ

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

www.mz.gov.pl

ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov.pl

33. Projekt ustawy o zmianie

uchwalone w 1991 r. Praktyka ich
stosowania, szczególnie w zakresie
nadzoru Ministra Zdrowia, wskazuje
jednoznacznie na konieczność zmiany.
Ważnym aspektem jest także zbliżenie
obecnych rozwiązań nadzorczych do
projektowanych w innych zawodach
medycznych (np. lekarze i dentyści).
Ponadto, unormowania wymaga kwestia
podwójnej rejestracji pielęgniarek i
położnych (obecnie jest zarówno lista jak
i rejestr). Tak dualizm powoduje liczne
problemy po stronie samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Wykonanie obowiązków wynikających z
prawa Unii Europejskiej;
Wprowadzenie zasad przejrzystości w
proces podejmowania decyzji
refundacyjnych dotyczących produktów
leczniczych i wyrobów medycznych.

Pełne wykonanie prawa Unii Europejskiej;
Wprowadzenie zasad przejrzystości w
proces podejmowania decyzji
refundacyjnych dotyczących produktów
leczniczych i wyrobów medycznych;
Zwiększenie dostępności do leków
bezpiecznych i skutecznych poprzez
włączenie w proces decyzyjny analiz EBM
i HTA, co wykluczy możliwość refundacji
leków nieskutecznych;
Stworzenie kompleksowej regulacji, w
której m. in. zostaną opracowane nowe
kryteria refundacyjne, pozwoli w pełni
wykorzystać zdobycze medycyny opartej
na dowodach naukowych;

34. Projekt ustawy o refundacji
produktów leczniczych i
wyrobów medycznych
finansowanych ze środków
publicznych

ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej

ustawy – Prawo o
postępowaniu przed sądami
administracyjnymi

Uwzględnienie
współodpowiedzialności Skarbu
Państwa za zobowiązania wynikające ze
stosunku pracy powstałe przed
przekształceniem statio fisci Skarbu
Państwa - zakładu opieki zdrowotnej w
samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 13 października
2008 r., sygn. SK 6/07
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Określenie dodatkowej podstawy
wyłączenia sędziego od udziału w
orzekaniu w postępowaniu sądowym
toczącym się po wznowieniu
postępowania administracyjnego.

Maciej Berek
Prezes RCL
Prezes RCL

Maciej Berek
Prezes RCL
Prezes RCL

www.rcl.bi
p-e.pl

36. Projekt ustawy o zmianie

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia
2005 r., sygn. SK 7/03

MZ

www.rcl.bip-e.pl

35. Projekt ustawy o zmianie

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu
www.mz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej
MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej
MF

www.mf.gov.pl
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MF

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

www.mf.gov.pl

Zmiana zakresu upoważnienia do
Projektowane rozporządzenie dostosowuje
Ministrów w sprawie
wydania rozporządzenia, wynikającego z obowiązujące przepisy do zmian ustawy z
szczególnego trybu i warunków art. 13 ustawy o giełdach towarowych
dnia 26 października 2000 r. o giełdach
wprowadzania do obrotu
towarowych przewidzianych w
giełdowego praw majątkowych,
uchwalonej w dniu 4 września 2008 r.
na podstawie art. 13 ustawy o
przez Sejm RP ustawie o zmianie ustawy
giełdach towarowych.
o obrocie instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw
Projekt
rozporządzenia
Rady
Art.
4
ust.
3
projektu
ustawy
o
Służbie
Rozporządzenie określa sposoby i warunki
38.
Ministrów w sprawie zasad
Celnej
współdziałania organów Służby Celnej z
współdziałania organów
organami administracji publicznej oraz
celnych z organami
innymi państwowymi i samorządowymi
administracji publicznej oraz
jednostkami organizacyjnymi oraz zakres
innymi państwowymi i
ich świadczeń na rzecz organów Służby
samorządowymi jednostkami
Celnej, uwzględniając konieczność
organizacyjnymi.
zapewnienia sprawnego i skutecznego
wykonywania zadań organów Służby
Celnej i organów współdziałających.
*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o Służbie
Celnej
39. Projekt rozporządzenia Rady Art. 135 ust. 2 projektu ustawy o Służbie Rozporządzenie określa podmioty
Ministrów w sprawie rodzaju i Celnej
uprawnione do wypłaty świadczeń
zakresu świadczeń socjalnych
socjalnych, rodzaj i zakres tych
które mogą być przyznane
świadczeń, ich wysokość, sposób
funkcjonariuszom celnym i
obliczania, terminy rozliczeń oraz
członkom ich rodzin.
wypłaty, uwzględniając prawidłowość
wypłacanych świadczeń oraz warunki
korzystania z tych świadczeń.
*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o Służbie
Celnej

www.mf.gov.pl

37. Projekt rozporządzenia Rady

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

40. Projekt rozporządzenia Rady

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Art. 145 ust. 4 projektu ustawy o Służbie Rozporządzenie określa wielokrotność
Celnej
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

41. Projekt rozporządzenia Rady

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

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

21

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej
MF

www.mf.gov.pl

Ministrów w sprawie
dodatkowego funduszu nagród
za szczególne osiągnięcia w
Służbie Celnej.

www.mf.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

42. Projekt rozporządzenia Rady

MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

MF

www.mf.gov.pl
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Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

www.mf.gov.pl

Art. 47 ust. 11 projektu ustawy o Służbie Celem projektowanej regulacji jest
Ministrów w sprawie
Celnej
określenie zasad współdziałania Służby
współdziałania Służby Celnej i
Celnej i Straży Granicznej w zakresie
Straży Granicznej w zakresie
kontroli celnej jednostek pływających na
kontroli celnej jednostek
morskich wodach wewnętrznych, morzu
pływających na morskich
terytorialnym lub wodach śródlądowych
wodach wewnętrznych, morzu
Rzeczypospolitej Polskiej, ze
terytorialnym lub wodach
szczególnym uwzględnieniem
śródlądowych Rzeczypospolitej
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
Polskiej.
i zdrowia funkcjonariuszy, przestrzegania
przepisów prawa oraz sprawnego
*prace legislacyjne są
wykonywania kontroli.
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o Służbie
Celnej
43. Projekt rozporządzenia Rady Art. 68 ust. 8 projektu ustawy o Służbie Projektowane rozporządzenie ma na celu
Ministrów w sprawie środków Celnej
odtworzenie z niezbędnymi
przymusu bezpośredniego
uzupełnieniami i korektami – w zakresie
stosowanych przez
warunków i sposobu użycia siły fizycznej,
funkcjonariuszy Służby Celnej
kajdanek, pałek służbowych,
paralizatorów elektrycznych, ręcznych
*prace legislacyjne są
miotaczy gazowych, kolczatek drogowych
uzależnione od terminu
i innych przeszkód umożliwiających
uchwalenia ustawy o Służbie
zatrzymanie pojazdu – rozwiązań
Celnej
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).

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

44. Projekt rozporządzenia Rady

Art. 72 ust. 7 projektu ustawy o Służbie
Celnej

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

4

5

6

7

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

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.

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej
MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef Służby
Celnej

MF

www.mf.gov.pl

*prace legislacyjne są
uzależnione od terminu
uchwalenia ustawy o Służbie
Celnej
45. 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

Art. 69 ust. 3 projektu ustawy o Służbie
Celnej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mf.gov.pl

Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków i
sposobu postępowania przy
użyciu broni palnej przez
funkcjonariuszy Służby Celnej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

46. Pakiet 4 projektów

Usprawnienie postępowania organów
Ministrów zmieniającego
cywilnych i wojskowych w zakresie
rozporządzenie w sprawie
uzupełniania potrzeb kadrowych
nadawania przydziałów
jednostek zmilitaryzowanych.
organizacyjno-mobilizacyjnych
do jednostek
zmilitaryzowanych

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Wyłączenie dyrektorów powiatowych
urzędów pracy oraz pracodawców z
obligatoryjnego trybu kwalifikowania
osób do służby w jednostkach
zmilitaryzowanych.
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Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

MON

Stanisław J.
Komorowski
Podsekretarz
Stanu

www.biuletyn.mo
n.gov.pl

47. Projekt rozporządzenia Rady

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

Nowelizacja umożliwi przedsiębiorcom
rozporządzeń Rady Ministrów łatwiejszy dostęp do dotacji oferowanych
zmieniających rozporządzenia przez program przedsiębiorcom, w tym
w sprawie udzielenia pomocy
małym i średnim
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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
Krajowego Programu
Lotnictwa Cywilnego
realizującego zasady ochrony
lotnictwa

49. Projekt rozporządzenia Rady

50. Projekt rozporządzenia Rady

4

5

6

7

Opracowanie projektu zmian do
rozporządzenia wynika przede
wszystkim z potrzeby uporządkowania
przepisów w zakresie ochrony osób.

Wyłączenie spod kontroli żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej w czasie
wykonywania czynności ochronnych.

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.

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

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.
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MON

Komendant
Główny
Żandarmerii
Wojskowej

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Ministrów w sprawie
współpracy przy realizacji
zadań związanych z
przyznawaniem i wypłatą
pomocy finansowej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.biuletyn.mo
n.gov.pl

48. Projekt rozporządzenia Rady

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

51. Projekt rozporządzenia Rady

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Określenie szczegółowego sposobu zbycia
akcji w spółkach akcyjnych rolniczych
rynków hurtowych uwzględniając
realizację celów programu budowy
rolniczych rynków hurtowych oraz
zapewnienie wpływu producentów
rolnych, grup producentów rolnych oraz
ich związków na funkcjonowanie tych
podmiotów

Ministrów w sprawie
szczegółowego sposobu zbycia
akcji w spółkach akcyjnych
rolniczych rynków hurtowych
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Wykonanie upoważnienia zawartego w
art. 40 ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2008
r. o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98,
poz. 634).
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MRIRW

Umożliwienie wypłaty plantatorom
ziemniaków skrobiowych wsparcia
finansowego niezwiązanego z produkcją.

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

www.bip.minrol.gov

53. Projekt rozporządzenia Rady

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

www.bip.minrol.gov

Popularyzacja spożycia mleka wśród
dzieci i młodzieży, zwiększenie popytu na
mleko i jego przetwory, a tym samym
poprawa opłacalności produkcji mleka.

www.bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu wynika
Ministrów w sprawie
z konieczności wykonania upoważnienia
maksymalnych cen mleka i
zawartego w art. 42a ustawy z dnia 20
przetworów mlecznych
kwietnia 2004 r. o organizacji rynku
dostarczanych do przedszkoli i mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z
szkół w roku szkolnym
2005 r. Nr 244, poz. 2081, z późn. zm.),
2009/2010
zgodnie z którym Rada Ministrów
została zobowiązana do corocznego
określania do dnia 15 czerwca
maksymalnych cen mleka
i przetworów mlecznych na kolejny rok
szkolny, dostarczanych w ramach
mechanizmu WPR dopłat do spożycia
mleka i przetworów mlecznych w
przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem
szkół wyższych.
Projekt
rozporządzenia
Rady
Opracowanie projektu wynika
52.
Ministrów w sprawie
z konieczności wykonania przepisów
wysokości środków
projektowanej ustawy o zmianie ustawy
finansowych przeznaczonych
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
na płatności niezwiązane
niektórych rynków rolnych.
w sektorze skrobi
ziemniaczanej

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

świadczeniach pieniężnych
przyznawanych niektórym
osobom, których dotyczyły
procesy nacjonalizacji

Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wykazu przedsięwzięć Euro
2012
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Adres
BIP

4

5

6

7

Istotą ustawy jest złagodzenie krzywd
doznanych przez dawnych właścicieli w
toku przeprowadzonych procesów
nacjonalizacyjnych na podstawie
wydanych w latach 1944-1962 dekretów
PKWN i ustaw uchwalonych przez Sejm
PRL.

MSP

Rozszerzenie wykazu przedsięwzięć Euro
2012.
MSiT

Krzysztof
Hubert
Łaszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Mirosław
Drzewiecki
Minister Sportu
i Turystyki

www.bip.msit.g
ov.pl

55. Projekt rozporządzenia Rady

Uchwalenie ustawy jest jedyną
możliwością naprawienia krzywd jakich
doznali obywatele na skutek
przeprowadzonych procesów
nacjonalizacyjnych, co pozwoli na
ostateczne zamknięcie negatywnych
relacji między obywatelem a państwem
w tym obszarze.
Art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o
przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219)

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.msp.gov.pl

54. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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.).

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

56. 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
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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.

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

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.

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.

57. Projekt rozporządzenia Rady

Ministrów w sprawie sposobu
postępowania przy
wykonywaniu niektórych
uprawnień funkcjonariuszy
Straży Granicznej

Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia zakazu i
ograniczenia obrotu towarami
o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa

Celem nowelizacji rozporządzenia jest
uaktualnienie listy państw, do których
eksport uzbrojenia i dóbr 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.

29

MSWiA

Najważniejsze zmiany proponowane przez
MSZ to doprecyzowanie wyjątków od sankcji
na Republikę Liberii oraz Demokratyczną
Republikę Konga.
MSZ

Adam
Kobieracki
Dyrektor
Departamentu
Polityki
Bezpieczeństwa

www.bip.msz.gov.pl

58. Projekt rozporządzenia Rady

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

59. Projekt rozporządzenia Rady

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

Adres
BIP

4

5

6

7

Nowelizacja jest konieczna z uwagi na
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 19 czerwca 2008 r. zgodnie z
którym art. 237 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.) w zakresie w jakim nie określają
wytycznych dotyczących treści
rozporządzenia oraz dotychczas
obowiązujące rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w
sprawie wykazu chorób zawodowych,
szczegółowych zasad postępowania w
sprawach zgłaszania podejrzenia,
rozpoznawania i stwierdzania chorób
zawodowych oraz podmiotów
właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr
132, poz. 1115) są niezgodne z art. 92
ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej. Przepisy przedmiotowego
rozporządzenia tracą moc z upływem 12
miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w
Dzienniku Ustaw RP.

Uregulowanie kwestii wskazanych w
wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Opracowanie rozporządzenia będzie
uzależnione od wejścia w życie
nowelizacji kodeksu pracy.

Konieczność wdrożenia 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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Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK
UOKiK

www.uokik.gov.pl

60. Projekt rozporządzenia Rady

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov.pl

Ministrów w sprawie wykazu
chorób zawodowych,
szczegółowych zasad
postępowania w sprawach
zgłaszania podejrzenia,
rozpoznawania i stwierdzania
chorób zawodowych oraz
podmiotów właściwych w tych
sprawach

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

62. Informacja o poręczeniach i

gwarancjach udzielonych
przez Skarb Państwa, niektóre
osoby prawne oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego.

63. Założenia projektu budżetu
państwa na 2010 rok

64. Sprawozdanie z wykonania

budżetu państwa za 2008 r.

65. Analiza kształtowania się

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Wykonanie przepisów art. 46 ustawy z
Materiał informacyjny.
dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.
U. z 2003 r., Nr 174, poz. 1689, z późn.
zm.).
Zgodnie z art. 120. 1,ustawy o finansach Podstawa do opracowania projektu
publicznych Minister Finansów
budżetu państwa na rok następny
przedstawia Radzie Ministrów założenia
projektu budżetu na rok następny.
Realizacja zapisu art. 158 ustawy z dnia Rozliczenie ustawy budżetowej na 2008 r.
30 czerwca 2005 r. o finansach
z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19,
publicznych. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z poz. 117)
późn. zm.).
Rada Ministrów powierzyła Ministrowi
Finansów funkcje koordynatora
rzetelności i prawidłowości realizacji
przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1994
r. o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń u przedsiębiorców (Dz. U.
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.).MF
sporządza kwartalne informacje w formie
analizy i przedstawia je Radzie
Ministrów wraz z wnioskami
dyscyplinującymi kierownictwa
podmiotów gospodarczych
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Przestrzeganie przez przedsiębiorców
wysokości wskaźników przyrostu
przeciętnego wynagrodzenia ustalonego
przez Trójstronną Komisję do Spraw
Społeczno-Gospodarczych lub Radę
Ministrów, pozwoli na zachowanie
kontroli tempa wzrostu kosztów pracy w
sektorze publicznym oraz poprzez
ograniczenie impulsów inflacyjnych
pozwoli na utrzymanie założonych w
ustawie budżetowej wskaźników
makroekonomicznych.

Rada
Statystyki

MF

MF

MF

Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS
Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu

Ludwik
Kotecki
Podsekretarz
Stanu

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu

MF

www.mf.gov.pl

przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców w
I kwartale 2009 r.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.stat.gov.pl www.mf.gov.pl www.mf.gov www.mf.gov
.pl
.pl

61. Projekt rozporządzenia Rady

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

66. Informacja o prognozowanych Realizacja przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z Minister Finansów, proponuje Radzie

67. Propozycja odnośnie

Polityka Rządu RP dla
przemysłu naftowego w Polsce

Realizacja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw

Rada Ministrów, w terminie do dnia 15
czerwca każdego roku, przedkłada
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno
Gospodarczych, propozycję
średniorocznych wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na rok następny.

Ocena realizacji celów określonych w
dokumencie i zmian w otoczeniu.

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF

Aktualizacja dokumentu.
MG
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Joanna
StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.p
l

68. Aktualizacja dokumentu

Ministrów wielkość maksymalnego
rocznego wskaźnika przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców celem przedłożenia
Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych.

www.mf.gov.pl

średniorocznych wskaźników
wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej
na rok 2010 oraz informacja o
prognozowanych wielkościach
makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
opracowania projektu ustawy
budżetowej na rok 2010.

dnia 16 grudnia 1994 r, o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw.

www.mf.gov.pl

wielkościach
makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
opracowania ustawy
budżetowej na rok 2010 oraz
proponowanym maksymalnym
rocznym wskaźniku przyrostu
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia na rok 2010

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Przygotowanie ww. dokumentu wynika z
oceny Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, które realizując zapisy
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, dokonało analizy zgodności
„Strategii zmian wzorców produkcji i
konsumpcji na sprzyjające realizacji
zasad trwałego, zrównoważonego
rozwoju” ze „Strategią Rozwoju Kraju
2007-2015” i wskazało konieczność
podjęcia przez Ministerstwo Gospodarki
działań dostosowawczych.
Osiągnięcie celu redukcji obciążeń
administracyjnych zgodnie z założeniami
decyzji Rady Ministrów z 11 marca 2008
r.

Celem wprowadzania wzorców
zrównoważonej produkcji i konsumpcji
jest rozdzielenie współzależności wzrostu
gospodarczego od wzrostu zużycia
zasobów przyrodniczych i wpływu na
środowisko (ang. decoupling) oraz
poprawa jakości życia.
Dokument będzie zawierał pakiet działań,
których realizacja przyczyni się do
osiągnięcia bardziej zrównoważonej
produkcji i konsumpcji przy jednoczesnej
poprawie konkurencyjności gospodarki.

69. Założenia do programu

działań na rzecz wzorców
zrównoważonej produkcji i
konsumpcji

70. Dokument: Ocena skutków
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Obciążenia administracyjne wynikają z
obowiązków informacyjnych nakładanych
przez akty prawne (ustawy i
rozporządzenia), dlatego też ich
eliminacja w większości przypadków
będzie wymagała zmian legislacyjnych.
Zmniejszenie obciążeń można także
osiągnąć poprzez doprecyzowanie
procedur lub interpretacji przepisów i
zmianę formularzy w instytucjach
przyjmujących informacje i dane od
przedsiębiorców (np. wprowadzenie
elektronicznych formularzy lub
pozyskiwanie części informacji wewnątrz
administracji). Szczegółowy wybór
rozwiązań dla poszczególnych obszarów i
aktów prawnych zostanie
zarekomendowany po przeprowadzeniu
oceny skutków regulacji i konsultacji z
partnerami społecznymi, w szczególności
podmiotami zobligowanymi do realizacji
obowiązków.

MG

Waldemar
Pawlak
Wiceprezes
Rady
Ministrów
Minister
Gospodarki,

MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

regulacji oraz założenia
rozwiązań legislacyjnych
wdrażających przyjęty 11
marca 2008 r. cel redukcji
obciążeń administracyjnych o
25% w siedmiu obszarach
prawa, tj.; prawie działalności
gospodarczej, planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym, prawie pracy,
zabezpieczeniu społecznym,
ochronie środowiska, prawie
probierczym oraz usługach
turystycznych

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl
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Obowiązek przedkładania Radzie
Ministrów rocznej informacji wynika z
przyjętej przez RM w dniu 31 lipca 2007
r. Strategii działalności górnictwa węgla
kamiennego w Polsce w latach 20072015.

Monitorowanie przez Radę Ministrów
postępów w realizacji celów przyjętych w
Strategii oraz ewentualna korekta jej
założeń.

71. Informacja dla Rady

Ministrów o realizacji w 2008
r. zadań określonych w
Strategii działalności
górnictwa węgla kamiennego w
Polsce w latach 2007-2015

Informacja o pomocy publicznej
udzielonej podmiotom w obszarze
górnictwa węgla kamiennego.

74. Sprawozdanie

Analiz realizacji zobowiązań offsetowych.
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MG

Joanna
StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

z wykonania Obowiązek przedkładania Radzie
zobowiązań offsetowych przez Ministrów rocznego sprawozdania
zagranicznych dostawców
wynika z art. 24 ustawy z dnia 10
września 1999 r. o niektórych umowach
kompensacyjnych zawieranych w
związku z umowami dostaw na potrzeby
obronności i bezpieczeństwa państwa
(Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Raport będzie zawierał informacje za 2008
r., dotyczące systemu wspierania w Polsce
biopaliw lub innych paliw odnawialnych
oraz poziomu realizacji Narodowych
Celów Wskaźnikowych.

MG

Joanna
StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Europejskiej z pomocy
WE/1407/2002 Polska jest zobowiązana
publicznej dla górnictwa węgla do przedstawiania KE rocznego
kamiennego w 2008 r.
sprawozdania z udzielonej pomocy
publicznej w pierwszym półroczu roku
następnego.
73. Raport za 2008 r. dla Komisji Zgodnie z art. 4(1) dyrektywy
Europejskiej w sprawie
2003/30/WE Parlamentu i Rady z dnia 8
wspierania użycia w
maja 2003 r. w sprawie wspierania
transporcie biopaliw lub
użycia w transporcie biopaliw lub innych
innych paliw odnawialnych
paliw odnawialnych Polska jest
zobowiązana do opracowywania
rocznych raportów dotyczących rozwoju
rynku biokomponentów i biopaliw
ciekłych.

bip.mg.gov.pl

72. Sprawozdanie dla Komisji

MG

Joanna
StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl
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75. Informacja o stanie

Wykonanie obowiązku określonego w
Przedstawienie Radzie Ministrów
ilościowym, finansowaniu,
art. 4 ust.3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. kompleksowej informacji o stanie rezerw
wykorzystaniu i
o rezerwach państwowych (Dz. U. z
w roku 2008, z uwzględnieniem ich ilości,
rozmieszczeniu rezerw
2007 r. Nr 89, poz. 594)
rozmieszczenia stopnia wykorzystania i
państwowych gospodarczych w
kosztów utrzymania.
roku 2008
Wykonanie postanowień Strategii 2007 2008 r. zadań wynikających ze 2012 zawartych w rozdziale III pkt. 7
Strategii Konsolidacji i
System monitorowania Strategii 2007 –
Wspierania Rozwoju Polskiego 2012.
Przemysłu Obronnego w latach
2007 – 2012

77. Krajowy program ochrony

78. Przygotowanie Informacji

W krajowym programie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami określa się w
szczególności cele i kierunki działań oraz
zadania w zakresie ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami, warunki i sposób
finansowania planowanych działań, a
także harmonogram ich realizacji

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia
1997 r.) zobowiązuje Rząd RP do
składania Sejmowi RP co roku,
w terminie do 30 czerwca, informacji o
działaniach podjętych w celu
wprowadzenia postanowień Karty w
życie.

Sprawozdanie z realizacji przez Rząd
działań podjętych w celu
urzeczywistnienia postanowień Karty w
zakresie dotyczącym praw osób
niepełnosprawnych.

35

Tomasz Merta
Podsekretarz
Stanu

MKiDN

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Rządu RP o działaniach
podejmowanych w 2008 r. na
rzecz realizacji postanowień
uchwały Sejmu RP „Karta
praw osób niepełnosprawnych”

Konieczność przygotowania projektu
programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami wynika z upoważnienia
ustawowego zawartego w przepisie art.
86 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, zgodnie z którym Rada
Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego uchwala ww.
program

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

http://bip.mkidn.gov.pl

zabytków i opieki nad
zabytkami

Przedstawienie Radzie Ministrów
informacji o stanie realizacji w 2008 r.
zadań wynikających ze Strategii
Konsolidacji i Wspierania Rozwoju
Polskiego Przemysłu Obronnego w latach
2007 – 2012.

bip.mg.gov.pl

76. Sprawozdanie z realizacji w

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu
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W związku z przepisami zawartymi w
projekcie ustawy o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw,
koniecznym jest wprowadzenie zmian do
Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Potrzeba
wprowadzenia zmian umożliwiających
skuteczniejszą ochronę ofiar przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie w kraju a
także wzmocnienie możliwości
podejmowanych działań przez jednostki
samorządu terytorialnego

Zmiany do Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
przyczynią się do: zmniejszenia skali
zjawiska przemocy w rodzinie,
zabezpieczenia sytuacji ofiar oraz
udzielania profesjonalnej pomocy w
ramach zadań realizowanych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, rozpowszechnienia
prowadzenia oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych skierowanych do sprawców
przemocy w rodzinie, powstania programu
osłonowego który umożliwi jednostkom
samorządu terytorialnego podejmowanie
kompleksowych działań związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
rozszerzenia oferty szkoleniowej dla
pracowników pierwszego kontaktu
zajmujących się zawodowo tematyką
związaną z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, zwiększenia świadomości
społecznej poprzez prowadzenie kampanii
informacyjnej. Wprowadzenie zmian do
Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie umożliwi bardziej
skuteczną ochronę ofiar przemocy w
rodzinie oraz przyczyni się do
zmniejszenia skali zjawiska przemocy w
rodzinie w kraju, a także wzmocni
możliwości podejmowanych działań przez
jednostki samorządu terytorialnego

79. Projekt Zmian do Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
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Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl
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8 Rządowy Program „Solidarność
0 pokoleń. Działania na rzecz
. wzrostu liczby dzieci w Polsce
i ograniczania ich ubóstwa oraz
wykluczenia społecznego”

81. Projekt uchwały Rady

82. Plan uporządkowania

dokumentów strategicznych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

MPiPS

Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej

Program obejmie szerokie spektrum
inicjatyw, których celem jest
przeciwdziałanie zagrożeniom
demograficznym oraz ograniczenie ubóstwa
dzieci i młodzieży w Polsce.

Przyjęcie programu pozwoli na
uniknięcie przeszkód o charakterze
sanitarnym w handlu
wewnątrzwspólnotowym bydłem,
owcami i kozami pochodzącym z
Rzeczpospolitej Polskiej. Program może
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

Mając na uwadze przyjętą na forum Unii
Europejskiej strategię zwalczania choroby
niebieskiego języka projekt uchwały ma
na celu przyjęcie programu szczepienia
bydła, owiec i kóz na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej przeciwko tej
chorobie na rok 2010 i zmniejszenie
ryzyka jej wystąpienia.

W Polsce system programowania
strategicznego wykazuje wiele słabości,
istnieje zbyt wiele dokumentów o
charakterze strategicznym, są one są
rozdrobnione i nie ma wyraźnych
zależności między nimi. W związku z
tym, istnieje konieczność zwiększenia
efektywności systemu zarządzania
rozwojem, w tym
w szczególności podsystemu
programowania, celem zapewnienia
efektywnej realizacji celów polityki
rozwoju i wypracowania nowej hierarchii
i zależności pomiędzy dokumentami.

W ramach zadania planuje się m.in.:
-powiązanie obowiązujących dokumentów
strategicznych w bloki tematyczne służące
ograniczeniu ich liczby (w tym zwłaszcza
strategii rozwoju),
-wskazanie występujących luk
w obszarze programowania strategicznego
i określenie brakujących strategii rozwoju,
-przyporządkowanie tematyczne
programów rozwoju do obowiązujących
strategii rozwoju

37

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

http://www.mrr.gov.pl

Program stanowić będzie ważne narzędzie
realnie wspierające wzrost liczby urodzeń, a
także rodziny w procesie wychowywania
dzieci. Program będzie istotnym elementem
polityki rodzinnej i społecznej.

www.bip.minrol.gov.pl

Ministrów w sprawie przyjęcia
programu szczepień
ochronnych przeciwko
chorobie niebieskiego języka
na rok 2010

Istota projektu

Organ
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bip.mpips.gov.pl
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83. Raporty z rekomendacjami

dla krajowych polityk
publicznych w oparciu
o doświadczenia z realizacji
polityki spójności w Polsce

38

Osoba
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funkcja)

Adres
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7

Głównym celem planowanej inicjatywy
jest sformułowanie wniosków i
rekomendacji dla wybranych aspektów
poszczególnych polityk krajowych (policy
recommendation) oraz przedstawienia ich
w postaci raportów z rekomendacjami.
Raporty z rekomendacjami będą
identyfikować źródła sukcesu lub
niepowodzenia wybranych aspektów
polityki rozwoju w danym obszarze w tym
wskazywać słabe i mocne strony polityki
spójności i polityk krajowych.
Cel główny osiągnięty zostanie poprzez
przeprowadzenie debaty obejmującej
swym zakresem całość zagadnień
dotyczących zarządzania rozwojem kraju
w obszarach:
1. Rozwój i modernizacja spójnego
systemu infrastrukturalnego;
2. Polityka rozwoju na poziomie
regionalnym.
3. Efekty makroekonomiczne - wzrost
gospodarczy i zmiany strukturalne;
4. Zwiększanie poziomu zatrudnienia i
wykształcenia;
5. Wzrost konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki.

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

http://www.mrr.gov.pl

Interwencje realizowane w ramach
Narodowego Planu Rozwoju oraz
Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia nie funkcjonują
w próżni, a ich skuteczność
i efektywność uwarunkowana jest
jakością pozostałych polityk krajowych.
Przekrojowy i horyzontalny charakter
polityki spójności pozwala na
kumulowanie wiedzy i doświadczenia w
zakresie polityk publicznych
składających się na całościową politykę
rozwoju kraju. Ewaluacja jakości
interwencji realizowanych w ramach
polityki spójności w Polsce dostarcza
zatem rekomendacji odnoszących się do
tych polityk (ich instrumentów i
systemów instytucjonalnych), które
warunkują osiąganie celów
strategicznych i rozwój społecznoekonomiczny.
Umieszczenie procesu ewaluacji
w szerszym kontekście pozwoli
na wypracowanie nowych standardów
realizacji polityki rozwoju w Polsce
poprzez wdrażanie jej w oparciu
o obiektywnie informacje uzyskane w
wyniku analiz, badań, konsultacji itp.
(evidence based Policy).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu
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Obowiązujący dokument planistyczny –
„Koncepcja polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju” – został
opracowany w latach 1995-2000, w
oparciu o nieobowiązującą już ustawę
o zagospodarowaniu przestrzennym
z 1994 r., która w 2003 r. została
zastąpiona przez ustawę o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym.„Koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju”
została przygotowana na długo przed
wstąpieniem do UE, w innych niż
obecnie uwarunkowaniach rozwojowych,
a co najważniejsze w odmiennym
systemie instytucjonalnym planowania
oraz przy wykorzystaniu metodologii
odmiennej od używanej obecnie w
ramach współczesnych dokumentów
planowania społeczno-gospodarczego.
Podjęta w roku 2005 próba aktualizacji
tego dokumentu była nieudana i
ostatecznie dokument został wycofany
przez Rząd z Sejmu.
W związku z powyższym opracowanie
nowego dokumentu pod nazwą
„Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju” zgodnie z
ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 2003
r. jest niezbędne.

Opracowanie tego dokumentu stwarza
szansę na zwiększenie możliwości
świadomego kształtowania przestrzeni
Polski. Szansa ta zostanie w pełni
wykorzystana tylko w przypadku
dysponowania przez Rząd odpowiednim
instrumentarium prawnym, planistycznym
i organizacyjnym jakie będzie zawierać
KPZK.
Dokument powinien stworzyć podstawę
dla koordynacji polityki przestrzennej
ze społeczno–gospodarczą na poziomie
krajowym.

84. Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
2008-2033

39

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR

http://www.mrr.gov.pl
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Realizacja zadań wynikających z expose
Premiera RP.

Budowa kompleksów sportowych
umożliwiających uprawianie różnych
dyscyplin sportowych przez wszystkie
grupy wiekowe na bezpiecznych,
nowoczesnych, europejskich boiskach
sportowych. Zaplanowano realizację 2012
boisk do roku 2012.

85. Sprawozdanie z realizacji

programu „Moje Boisko-Orlik
2012”

86. Narodowa Strategia

Gospodarowania Wodami do
roku 2030.

Realizacja obowiązku wynikającego z
ustawy o służbie cywilnej (art. 85 i 87)

Leszek
Karwowski
Prezes
Krajowego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej
MŚ/KZGW

Rada
Ministrów

40

Sławomir
Brodziński
Szef Służby
Cywilnej

BIP RM

Ministrów w sprawie
procentowego podziału na
poszczególne urzędy środków
na wynagrodzenia,
przewidzianych na dodatki
specjalne w służbie cywilnej

Dokument ten określa podstawowe
kierunki i zasady działania umożliwiające
realizację idei trwałego i zrównoważonego
rozwoju w gospodarowaniu zasobami
wodnymi w Polsce, z uwzględnieniem
przewidywanych zmian klimatu. Jej
nadrzędnym celem jest kształtowanie
rozwiązań prawnych, organizacyjnych,
finansowych i technicznych w
gospodarowaniu wodami. Wyodrębniono
także cele strategiczne jakimi są:
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i
potencjału wód i związanych z nią
ekosystemów, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb wodnych ludności
i gospodarki, a także podniesienie
skuteczności ochrony w sytuacjach
nadzwyczajnych.
Podział środków na dodatki specjalne
w służbie cywilnej

www.kzgw.gov.pl/bip

87. Projekt uchwały Rady

Obecny etap rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz wymagania
wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej
sprawiają, że konieczne staje się nowe
spojrzenie na gospodarkę wodną w
naszym kraju. Służyć ma temu
opracowany we wrześniu br. Projekt
Narodowej Strategii Gospodarowania
Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu
2015).

MSiT

Tomasz
Półgrabski
Podsekretarz
Stanu

www.bip.msit.gov.pl
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informacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych w ramach
„Programu obchodów V
rocznicy członkostwa Polski w
Unii Europejskiej”

Obowiązek realizacji wynika z
dokumentu „Programu obchodów V
rocznicy członkostwa Polski w Unii
Europejskiej” przyjętego przez KERM
18 lipca 2008 r.
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Realizacja działań informacyjnych,
edukacyjnych i promocyjnych

Mikołaj
Dowgielewicz
Sekretarz Stanu
UKIE

http://bip.ukie.gov.p
l

88. Realizacja działań

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

