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STYCZEŃ - MARZEC

1.

Projektowane rozporządzenie określa
szczegółowe zasady realizacji Rządowego
programu pomocy uczniom w 2009 r.
„Dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów rozpoczynających naukę w klasach IIII szkoły podstawowej lub w klasach I-III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
oraz dla uczniów rozpoczynających naukę w
klasie I gimnazjum, w klasie I
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
ogólnokształcącej szkoły baletowej lub
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych –
Wyprawka szkolna”.

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

MEN

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

Krystyna
Szumilas
Sekretarz Stanu
MEN

2

www.men.gov.pl

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

Wprowadzenie rozporządzenia
pozwoli na realizację zapisów
Rządowego programu pomocy
uczniom w 2009 r. „Dofinansowanie
zakupu podręczników dla uczniów
rozpoczynających naukę w klasach IIII szkoły podstawowej lub w
klasach I-III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia oraz dla
uczniów rozpoczynających naukę w
klasie I gimnazjum, w klasie I
ogólnokształcącej szkoły muzycznej
II stopnia, ogólnokształcącej szkoły
baletowej lub ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych – Wyprawka
szkolna”.
Wprowadzenie rozporządzenia
pozwoli na realizację przepisów
Rządowego programu działań na
rzecz przygotowania szkół do
obniŜenia wieku obowiązku
szkolnego.

www.men.gov.pl

2.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych
warunków udzielania
pomocy finansowej
uczniom na zakup
podręczników.
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3.

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

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upowaŜnienia 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.

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

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 budŜetowych realizowanej w ramach
pomocy publicznej w rolnictwie.

3

MF

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

7

Dariusz Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

www.mf.gov.pl

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

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

4.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
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Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań
dotyczących oznakowań
towarów paczkowanych

Dostosowanie przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 11 października 2005 r.
stanowiącego akt wykonawczy do
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
towarach paczkowanych do
postanowień dyrektywy 2007/45/WE
z dnia 5 września 2007 r.
ustanawiającej zasady dotyczące
nominalnych ilości produktów w
opakowaniach jednostkowych,
uchylającej dyrektywy Rady
75/106/EWG i 80/232/EWG oraz
zmieniającej dyrektywę Rady
76/211/EWG.
Rozporządzenie ma na celu
podwyŜszenie mnoŜnika kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne
uposaŜenie funkcjonariuszy SłuŜby
Wywiadu Wojskowego.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2007/45/WE, której implementację stanowi
projekt rozporządzenia:
- zniesiono obowiązek wprowadzania do obrotu
w opakowaniach jednostkowych o
obligatoryjnych ilościach nominalnych w
odniesieniu do wyrobów aerozolowych,
- wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie
znakowania wyrobów aerozolowych.

5.

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

4

7

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

MON

Płk Radosław
KUJAWA
Szef SłuŜby
Wywiadu
Wojskowego

www.biuletyn.mon.g
ov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wielokrotności
kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne
uposaŜenie
funkcjonariuszy SłuŜby
Wywiadu Wojskowego

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl
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7.

Zmiana rozporządzenia ma obejmować przede
wszystkim rozszerzenie definicji planowania
obronnego o proces podejmowania decyzji w
25 – letnim horyzoncie czasowym i
umoŜliwiać cykliczne (co 4 lata)
przeprowadzanie Strategicznego Przeglądu
Obronnego.

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

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

Stanisław J.
Komorowski
Podsekretarz
Stanu

MON

MON

5

Stanisław J.
Komorowski
Podsekretarz
Stanu

www.biuletyn.mon.g
ov.pl

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 nałoŜeniu tych zadań.

MON

Lech KOŚCIUK
Gen. bryg.
Stanisław
RYBAK
Dyrektor
Departamentu
Transformacji

7

www.biuletyn.mon.g
ov.pl

9.

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
nadawania przydziałów
organizacyjnomobilizacyjnych do
jednostek
zmilitaryzowanych

Nowelizowane rozporządzenie
definiuje planowanie obronne. Ze
względu na potrzebę wprowadzenia
w planowaniu obronnym dłuŜszego
horyzontu czasowego i zamiar
wykorzystania jako instrumentu
planowania – Strategicznego
Przeglądu Obronnego, istnieje
potrzeba nadania wyraźnej
kompetencji Ministrowi Obrony
Narodowej w tym zakresie. W chwili
obecnej planowanie obronne
obejmuje 10 – letni okres
planistyczny.
Dostosowanie niektórych przepisów
rozporządzenia do obowiązujących
rozwiązań w zakresie planowania i
finansowania zadań obronnych.
Usprawnienie trybu ustalania
jednostek organizacyjnych
proponowanych do objęcia
militaryzacją.

Adres
BIP

www.biuletyn.mon.gov.pl

8.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
warunków i trybu
planowania i finansowania
zadań wykonywanych w
ramach przygotowań
obronnych państwa przez
organy administracji
rządowej i organy
samorządu terytorialnego

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
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odpowiedzialny
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10.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
Krajowego Programu
Lotnictwa Cywilnego
realizującego zasady
ochrony lotnictwa
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych uprawnień i
obowiązków Ŝołnierzy
niezawodowych pełniących
słuŜbę poza granicami
państwa
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
pełnienia zawodowej słuŜby
wojskowej poza granicami
państwa

11.

12.

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

Wyłączenie spod kontroli Ŝołnierzy
śandarmerii Wojskowej w czasie
wykonywania czynności ochronnych.

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

UmoŜliwienie Ŝołnierzom pełniącym słuŜbę
poza granicami państwa korzystania z
nieodpłatnych usług internetowych i
pocztowych oraz prowadzenie nieodpłatnych
rozmów telefonicznych.

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

UmoŜliwienie Ŝołnierzom zawodowym
pełniącym słuŜbę poza granicami państwa
korzystania z nieodpłatnych usług
internetowych i pocztowych oraz prowadzenie
nieodpłatnych rozmów telefonicznych.

MON

6

7

Komendant
Główny
śandarmerii
Wojskowej

Czesław Piątas Sekretarz Stanu

MON

Czesław Piątas Sekretarz Stanu
MON

Adres
BIP

www.biuletyn.
mon.gov.pl
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13. Projekt rozporządzenia

14. Projekt rozporządzenia

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

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 bieŜące
doświadczenia w realizacji
programu.

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

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

7

7

www.bip.minrol.gov.pl

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

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.), moŜe 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.

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl

Rady 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)
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Opracowanie projektu jest związane ze
zmianą upowaŜnienia 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 takŜe
określenie trybu i zakresu tej współpracy, w
celu prawidłowej realizacji programu.

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 równieŜ rozliczenia rachunków
EFRG i EFRROW
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów stanowi wykonanie
upowaŜnienia zawartego w art. 4 ust.
6 ustawy z dnia 09.05.2008r o
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

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

15. Projekt rozporządzenia

16.

17.

Rady Ministrów w
sprawie współpracy przy
realizacji zadań
związanych z
przyznawaniem i wypłatą
pomocy finansowej w
ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat
naleŜności przypadających
agencjom płatniczym w
ramach Wspólnej Polityki
Rolnej
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego zakresu i
sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

Dostosowanie obecnie obowiązujących
rozwiązań do przepisów ustawy.
MRiRW

8

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Adres
BIP

7

www.bip.minrol.g
ov.pl
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Projekt rozporządzenia ma na celu
Projekt rozporządzenia zakłada uaktualnienie
dostosowanie polskiego ustawodawstwa szczegółowych warunków udzielania pomocy
do wymogów prawa wspólnotowego
publicznej w procesach prywatyzacji

9

MSiT

Mirosław
Drzewiecki
Minister Sportu
i Turystyki

t.gov.pl

Art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. Rozszerzenie wykazu przedsięwzięć Euro
o przygotowaniu finałowego turnieju
2012.
Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej
UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz.
1219)

MSP

Michał
Chyczewski Podsekretarz
Stanu

7

www.bip.msi

19.

Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
pomocy publicznej
udzielanej w procesach
prywatyzacji
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wykazu przedsięwzięć
Euro 2012

Adres
BIP

www.msp.gov.
pl

18. Projekt rozporządzenia
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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 załoŜeń do
rozporządzenia Rady Ministrów
określającego wymagania techniczne
i eksploatacyjne dla interfejsów
umoŜliwiających 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.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są
obowiązani do wykonywania zadań i
obowiązków na rzecz obronności,
bezpieczeństwa i porządku publicznego na
warunkach określonych w ustawie Prawo
telekomunikacyjne.
Zgodnie z ustawą przedsiębiorca
telekomunikacyjny jest zobowiązany do
zapewnienia na koszt własny technicznych
i organizacyjnych warunków jednoczesnego i
wzajemnego dostępu (przez podmioty
uprawnione zgodnie z ustawą, w tym
uprawnione organy i jednostki organizacyjne
nadzorowane lub podległe ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych), do
wskazanych treści przekazów
telekomunikacyjnych i posiadanych danych
związanych ze świadczoną usługą
telekomunikacyjną. Rozporządzenie w sposób
szczegółowy określi wymagania techniczne i
eksploatacyjne dla interfejsów, o których
mowa w art. 179 ust. 4a ustawy Prawo
telekomunikacyjne, umoŜliwiające
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.

20.

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.).

10

Adres
BIP

7

Adam Rapacki –
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

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

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

Projekt rozporządzenia w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko jest przygotowywany w
związku z uchwaleniem przez Sejm RP
ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Rozporządzenia w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko będzie aktem
wykonawczym do ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.

Projekt rozporządzenia zakłada podział na
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz na
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.

21.

7

Maciej Trzeciak
– Podsekretarz
Stanu, Główny
Konserwator
Przyrody

MŚ/GDOŚ

11

Adres
BIP

www.paa.mos.gov.pl

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

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

22.

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

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) UmoŜliwienie 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.).

1) Zastąpienie wyraŜenia „program
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej” wyraŜeniem „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 Ŝyciem 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, Ŝe 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 Ŝycie z dniem 31 marca 2009 r.

Adres
BIP

7

Jerzy
Niewodniczański
Prezes PAA

MŚ/PAA

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

12

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

23.

Jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej
zobowiązaliśmy się do wdroŜenia działań
zmierzających do osiągnięcia do roku 2015
dobrego stanu wszystkich wód i środowiska
wodnego w Polsce. Dla potrzeb zrealizowania
celu, wynikającego z wdraŜania Ramowej
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, jesteśmy
zobligowani do opracowania planu
gospodarowania wodami dla kaŜdego obszaru
dorzecza w granicach Polski, który stanowić
będzie podstawę do podejmowania decyzji
mających wpływ na stan zasobów wodnych,
oraz zasady gospodarowania wodami w
przyszłości.
Konieczność dostosowania
Określenie sposobu i trybu przeprowadzania
przepisów rozporządzenia Rady
przez ministra właściwego do spraw Skarbu
Ministrów w sprawie sposobu i trybu Państwa przetargów oraz przeprowadzania
przeprowadzania przetargów oraz
rokowań po drugim przetargu zakończonym
rokowań na zbycie nieruchomości do wynikiem negatywnym, na sprzedaŜ
regulacji przewidzianych ustawą o
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
zmianie ustawy o gospodarce
Państwa, ujętych w ewidencji ministra
nieruchomościami
właściwego do spraw Skarbu Państwa

13

MŚ/KZGW

Szef KPRM

Andrzej
Sadurski –
Prezes
Krajowego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej

Adam
Leszkiewicz
Zastępca Szefa
Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

7

www.kprm.gov.pl

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

Celem wprowadzenia rozporządzenia
jest transpozycja postanowień
Ramowej Dyrektywy Wodnej dot.
szczegółowego zakresu
opracowywania planów
gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy, oraz realizacja
upowaŜnienia 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.)

Adres
BIP

www.kzgw.gov.pl

24.

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

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

25.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie trybu
postępowania w
przypadku wystąpienia
przedsiębiorców do
Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów o
odstąpienie od
wymierzenia kary
pienięŜnej lub jej
obniŜenie
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego sposobu
obliczania wartości pomocy
publicznej udzielanej w
róŜnych formach.

Konieczne jest uczynienie systemu
łagodzenia kar bardziej skutecznym
oraz polepszenie narzędzi słuŜących
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.

Konieczność zmiany rozporządzenia
jest związana z wejściem w Ŝycie
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).

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.

26.

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK

UOKiK

14

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK
UOKiK

Adres
BIP

7

www.uokik.gov.pl

Tytuł

www.uokik.gov.pl

Lp.

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

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

27.

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

Uwzględnienie zmian wynikających
z implementacji dyrektywy
2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14
marca 2007 r. ustanawiającej
infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie
Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz.
UE L 108 z 25.04.2007 r. str.1-13)

UmoŜliwienie wypełniania zadań rejestru
TERYT w oparciu o identyfikację przestrzenną

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Prezes GUS

15

Adres
BIP

7

www.stat.gov.pl

Lp.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

28.

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

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
powyŜszego działania oraz
prawidłową realizację obowiązku
nałoŜonego 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.

Zmiany w § 3 rozporządzenia RM dotyczące:
- zmiany trybu i sposobu przeklasyfikowania
działalności osób fizycznych prowadzących
indywidualne gospodarstwa rolne,
- wprowadzenia moŜliwości automatycznego
przeklasyfikowania działalności podmiotów,
- wprowadzenia moŜliwości 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

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Prezes GUS

www.stat.

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS
Rada Statystyki

16

7

gov.pl

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

Adres
BIP

www.stat.gov.pl

29.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

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

Adres
BIP

7

KWIECIEŃ - CZERWIEC

30.

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef SłuŜby
Celnej

MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef SłuŜby
Celnej

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

*prace legislacyjne są
uzaleŜnione od terminu
uchwalenia ustawy o SłuŜbie
Celnej

17

www.mf.gov.pl

*prace legislacyjne są
uzaleŜnione od terminu
uchwalenia ustawy o
SłuŜbie Celnej
Art. 135 ust. 2 projektu ustawy o
Projekt rozporządzenia
SłuŜbie Celnej
Rady Ministrów w
sprawie rodzaju i zakresu
świadczeń socjalnych
które mogą być przyznane
funkcjonariuszom celnym
i członkom ich rodzin.

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

www.mf.gov.pl

31.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

32.

Art. 145 ust. 4 projektu ustawy o
SłuŜbie Celnej

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

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef SłuŜby
Celnej
MF

*prace legislacyjne są
uzaleŜnione od terminu
uchwalenia ustawy o SłuŜbie
Celnej

33.

*prace legislacyjne są
uzaleŜnione od terminu
uchwalenia ustawy o SłuŜbie
Celnej

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

18

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef SłuŜby
Celnej
MF

7

www.mf.gov.pl

Art. 142 ust. 2 projektu ustawy o
Projekt rozporządzenia
SłuŜbie Celnej
Rady Ministrów w sprawie
dodatkowego funduszu
nagród za szczególne
osiągnięcia w SłuŜbie Celnej.

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

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

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

34.

*prace legislacyjne są
uzaleŜnione od terminu
uchwalenia ustawy o SłuŜbie
Celnej

Projektowane rozporządzenie ma na celu
odtworzenie z niezbędnymi uzupełnieniami i
korektami – w zakresie warunków i sposobu
uŜycia siły fizycznej, kajdanek, pałek
słuŜbowych, paralizatorów elektrycznych,
ręcznych miotaczy gazowych, kolczatek
drogowych i innych przeszkód
umoŜliwiających zatrzymanie pojazdu –
rozwiązań przyjętych w obowiązującym
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 2004r. w sprawie środków przymusu
bezpośredniego stosowanych przez
funkcjonariuszy celnych (Dz. U. nr 286, poz.
2874).

19

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef SłuŜby
Celnej

MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef SłuŜby
Celnej

MF

www.mf.gov.pl

*prace legislacyjne są
uzaleŜnione od terminu
uchwalenia ustawy o SłuŜbie
Celnej
Art. 68 ust. 8 projektu ustawy o
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów określający SłuŜbie Celnej
szczegółowe warunki i
sposoby uŜycia środków
przymusu, uwzględniając
zapewnienie moŜliwie
najmniejszej dolegliwości
dla osób, wobec których
środki te są stosowane.

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

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

35.

Art. 47 ust. 11 projektu ustawy o
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów określający SłuŜbie Celnej
szczegółowe warunki i tryb
współdziałania SłuŜby
Celnej i StraŜy Granicznej w
zakresie zadań
wykonywanych na
podstawie ust. 6 i 7,
uwzględniając konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa
i zdrowia funkcjonariuszy,
przestrzegania przepisów
prawa oraz sprawnego
wykonywania kontroli.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

36.

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

20

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef SłuŜby
Celnej

MF

*prace legislacyjne są
uzaleŜnione od terminu
uchwalenia ustawy o SłuŜbie
Celnej

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

Art. 69 ust. 3 projektu ustawy o
Projekt rozporządzenia
SłuŜbie Celnej
Rady Ministrów
określający:
1) sposób postępowania przy
uŜyciu broni palnej i
szczegółowe warunki jej
uŜycia, uwzględniając
ograniczenia w zakresie
uŜycia broni palnej;
2) sposób dokumentowania
faktu uŜycia broni palnej,
mając na uwadze
zapewnienie moŜliwości
oceny zasadności i
prawidłowości jej uŜycia.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

37.

Zmiana ustawy z dnia 16.11.2000 r. Dostosowanie przepisów wykonawczych do
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obowiązków zawartych w znowelizowanej
obrotu finansowego wartości
ustawie
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu

21

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu,
Szef SłuŜby
Celnej

MF

Andrzej
Parafianowicz
MF z MSWiA po Podsekretarz
Stanu, GIIF
zasięgnięciu
opinii
Przewodnicząceg
o KNF

www.mf.gov.pl

*prace legislacyjne są
uzaleŜnione od terminu
uchwalenia ustawy o SłuŜbie
Celnej
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wzoru rejestru
transakcji, sposobu jego
prowadzenia oraz trybu
dostarczenia danych z
rejestru Generalnemu
Inspektorowi Informacji
Finansowej.

Ww. rozporządzenie ma na celu określenie
sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy
celnych zatrzymywania i przeszukiwania osób,
zatrzymywania rzeczy oraz przeszukiwania
pomieszczeń, bagaŜu, 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.

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

38.

Art. 72 ust. 8 projektu ustawy o
Projekt rozporządzenia
SłuŜbie Celnej
Rady Ministrów
określający sposób
wykonywania czynności, o
których mowa w ust. 1 pkt
1 i 2 oraz tryb i zakres
współpracy SłuŜby Celnej
z Policją i StraŜą
Graniczną, uwzględniając
potrzebę zapewnienia
odpowiedniej skuteczności
podejmowanych przez
funkcjonariuszy
czynności, a takŜe
potrzebę ochrony dóbr
osobistych i praw
majątkowych, osoby,
wobec której zostały
podjęte – art. 72 ust. 8.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

39.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie formy i trybu
przekazywania informacji
Generalnemu
Inspektorowi Informacji
Finansowej
zgromadzonych przez
organy straŜy granicznej
oraz organy celne.

Zmiana ustawy z dnia 16.11.2000 r.
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu

Wprowadzenie zasad określi sposób
wykonywania nowych obowiązków
ustawowych przez organy celne i organy straŜy
granicznej

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie kategorii
podmiotów i rodzajów
działalności, z którymi
związane jest niewielkie
ryzyko prania pieniędzy
lub finansowania
terroryzmu

Zmiana ustawy z dnia 16.11.2000 r. Określenie ułatwi realizację obowiązków
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do ustawowych przez instytucje obowiązane w
obrotu finansowego wartości
przypadkach oceny transakcji
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie listy państw
równowaŜnych

Zmiana ustawy z dnia 16.11.2000 r. W celu ułatwienia realizacji obowiązków
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do ustawowych przez instytucje obowiązane
obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu

40.

41.

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu, GIIF
MF

22

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu, GIIF
MF

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu, GIIF
MF

Adres
BIP

7

www.mf.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

www.mf.gov.pl

Tytuł

www.mf.gov.pl

Lp.

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

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

MF

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu, GIIF

42.

43.

Zmiana ustawy z dnia 16.11.2000r. o Wprowadzenie krajowej listy sankcyjnej
przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu

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

Nowelizacja umoŜliwi
przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp
do dotacji oferowanych przez
program przedsiębiorcom, w tym
małym i średnim

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
sprzedaŜ na Jednolitym Rynku Europejskim

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

23

7

bip.mg.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie listy osób, grup i
podmiotów w stosunku,
do których dokonuje się
zamroŜenia

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

Lp.

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

44.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wojskowego
obowiązku
meldunkowego,
obowiązku powiadamiania
wojskowego komendanta
uzupełnień oraz
uzyskiwania zezwolenia
na wyjazd i pobyt za
granicą.

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.

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

UmoŜliwienie przeprowadzenia od 1
stycznia 2009 r. podwyŜek dla
pracowników państwowej sfery
budŜetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

45.

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 słuŜby
wojskowej kategorii A, B i D. W związku z
tym w rozporządzeniu naleŜy określić nowy
zakres spełniania obowiązku meldunkowego,
jak równieŜ wskazać przypadki i tryb
informowania o zaistniałych zmianach w
sposób elektroniczny lub telefonicznie. W
projekcie zostaną równieŜ uwzględnione
zmiany związane z wprowadzeniem
przydziałów kryzysowych.
Określenie nowych, podwyŜszonych
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego

Generał
Franciszek
GĄGOR
Szef Sztabu
Generalnego
WP

MON

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

24

Adres
BIP

7

bip.mpips.gov.pl

Tytuł

www.biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

46.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania
i innych świadczeń
przysługujących
pracownikom urzędów
państwowych
zatrudnionym w
gabinetach politycznych
oraz doradcom lub
pełniącym funkcje
doradców oraz osób
zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
wysokości wynagrodzenia
zasadniczego i stawek
dodatku funkcyjnego dla
radców i starszych radców
Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa

UmoŜliwienie przeprowadzenia od 1
stycznia 2009 r. podwyŜek dla
pracowników państwowej sfery
budŜetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

47.

Określenie nowych, podwyŜszonych
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

UmoŜliwienie przeprowadzenia od 1 Określenie nowych, podwyŜszonych
stycznia 2009 r. podwyŜek dla
miesięcznych stawek wynagrodzenia
pracowników państwowej sfery
zasadniczego i dodatku funkcyjnego
budŜetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

25

MPiPS

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

Adres
BIP

7

www.mpips.gov.p
l/bip

Tytuł

www.mpips.gov.pl/bip

Lp.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

48.

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

26

Adres
BIP

7

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

www.mpips.gov.pl/bip

Realizacja art. 9 ustawy o pomocy
Dostosowanie kryteriów dochodowych oraz
społecznej.
świadczeń pienięŜnych do aktualnego stanu
Na podstawie wyników badania
cen 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.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

49.

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

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

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

Czesława
Ostrowska Podsekretarz
Stanu

MPiPS

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

27

7

Kazimierz
Plocke Sekretarz
Stanu

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

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

Adres
BIP

www.mpips.gov.pl/bip

50.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

51.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie maksymalnych
cen mleka i przetworów
mlecznych dostarczanych
do przedszkoli i szkół w
roku szkolnym 2009/2010

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania
upowaŜnienia zawartego w art. 42a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 244, poz. 2081, z późn.
zm.), 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
spoŜycia mleka i przetworów
mlecznych w przedszkolach i
szkołach, z wyłączeniem szkół
wyŜszych.
Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania przepisów
projektowanej ustawy o zmianie
ustawy o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków
rolnych.

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

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRIRW

UmoŜliwienie wypłaty plantatorom
ziemniaków skrobiowych wsparcia
finansowego niezwiązanego z produkcją.

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

28

7

www.bip.minrol.gov
.pl

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

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl

52.
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odpowiedzialna
(imię,
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stanowisko lub
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6
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potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

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 Ŝywność
(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.
Opracowanie projektu wynika
z konieczności osiągnięcia celów
wyraŜonych 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 Ŝywność
(Dz. U. L 325 z 12.12.2003, str. 1, z
późn. zm.).

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
zakaŜeń 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 zakaŜeń 2 serotypami
Salmonelli do poziomu 1% lub mniej w 2011 r.

53.

Nowelizacja ma doprowadzić do celu w postaci
zmniejszenie odsetka zakaŜeń 5 serotypami
Salmonelli w stadach hodowlanych do 1% lub
mniej do końca 2009 r. Program jest
programem wieloletnim i kaŜdego roku
zmieniają się jego szczegółowe załoŜenia,
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.
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7

Kazimierz
Plocke Sekretarz
Stanu

MRiRW

Kazimierz
Plocke Sekretarz
Stanu

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

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

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl

54.

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”

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

55.

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 zakaŜeń
wirusami wywołującymi
grypę ptaków oraz
poszerzenie wiedzy na
temat ryzyka wystąpienia
tej choroby
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia programu
zwalczania choroby
Aujeszkyego u świń

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 kaŜdego przypadku
BSE w populacji bydła w RP. Celem programu
dotyczącego grypy ptaków jest wykrycie
występowania zakaŜeń wirusami
wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie
wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej
choroby.

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.

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

7

Kazimierz
Plocke Sekretarz
Stanu

MRiRW

Kazimierz
Plocke Sekretarz
Stanu
MRiRW

www.bip.minrol.gov.
pl

30

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

Wykonanie upowaŜnienia 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).

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

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upowaŜnienia
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 sprzedaŜy akcji i udziałów
znajdujących się w zasobie majątkowym,
podlega przekazaniu na rachunek rezerw
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu
Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

57.

58.

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

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Krzysztof
Hubert
Łaszkiewicz –
Podsekretarz
Stanu
MSP
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www.msp.gov.pl
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Potrzeba wydania aktu wynika z
konieczności realizacji upowaŜnienia
zawartego w art. 11 ust. 2 ustawy z
dnia 12 października 1990 r. o
StraŜy 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 StraŜy Granicznej oraz
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 marca 2006 r. w
sprawie sposobu doprowadzania osób
zatrzymanych przez funkcjonariuszy StraŜy
Granicznej. Projekt określa sposób
postępowania funkcjonariuszy przy
dokonywaniu zatrzymywania i legitymowania
osób oraz ustalania toŜsamości osób w inny
sposób, sankcjonując wypracowane
rozwiązania w tym zakresie. Projekt określa
takŜe podmioty uprawnione do zarządzenia
doprowadzenia.
Określenie w drodze rozporządzenia sposobu,
zakresu i trybu nieodpłatnego udostępniania
danych, mając na uwadze potrzebę
usprawnienia realizacji zadań publicznych,
zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu
do danych oraz zabezpieczenia wykorzystania
danych do celów realizacji zadań publicznych.
Stworzenie pełnego wykazu danych, za których
udostępnianie pobiera się opłatę oraz
określenie wysokości opłat, mając na uwadze
potrzebę przeniesienia środków na
prowadzenie poszczególnych rejestrów w
ramach budŜetu państwa i budŜetów jednostek
samorządu terytorialnego.

59.

Realizacja zasady darmowego
udostępniania danych.
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Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

Witold DroŜdŜ
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

Witold DroŜdŜ
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Stworzenie jednego rozporządzenia
obejmującego wszystkie wyjątki od
zasady darmowego dostępu
podmiotów administracji publicznej
do rejestrów publicznych.

7

bip.mswia.gov.pl

61.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
w sprawie sposobu,
zakresu i trybu
udostępniania danych
zgromadzonych w
rejestrze publicznym
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wykazu
odpłatnych rejestrów
publicznych

Adres
BIP

bip.mswia.gov.pl

60.

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

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

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

62.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
minimalnych wymagań
dla systemów
teleinformatycznych
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w
formie elektronicznej
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie zasad i trybu
wykonywania czynności
kancelaryjnych w
administracji rządowej i
samorządzie
terytorialnym
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności

63.

64.

65.

Przegląd obowiązującego
Dostosowanie wymogów rozporządzenia do
rozporządzenia po trzyletnim okresie postępu technologicznego.
obowiązywania.

Witold DroŜdŜ
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

Przegląd obowiązującego
Dostosowanie wymogów rozporządzenia do
rozporządzenia po trzyletnim okresie postępu technologicznego.
obowiązywania.

Witold DroŜdŜ
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

Stworzenie jednej instrukcji
kancelaryjnej w miejsce czterech
obecnie obowiązujących i całkowita
zmiana treści merytorycznej aktu.

Stworzenie jednej instrukcji kancelaryjnej w
miejsce czterech obecnie obowiązujących oraz
określenie w instrukcji elektronicznego obiegu
dokumentów.

Przekształcenie projektu uchwały w
sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności w rozporządzenie
Rady Ministrów.

Stworzenie zbioru uzgodnionych definicji,
wymagań, reguł architektury systemów
teleinformatycznych, procedur i zasad, których
stosowanie umoŜliwi współdziałanie systemów
informacyjnych jednostek administracji
publicznej w procesach realizacji zadań
publicznych drogą elektroniczną.
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Witold DroŜdŜ
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

Witold DroŜdŜ
Podsekretarz
Stanu
MSWiA
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66.

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

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

34

Przemysław
Grudziński
Podsekretarz
Stanu
MSZ

Adres
BIP

7
www.bip.msz.gov.pl
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Wykonanie upowaŜnienia zawartego
w art. 45 ust.5 projektu ustawy
Prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie określi zasady organizowania i
tryb przeprowadzania przetargów mogących
poprzedzać udzielenie koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
węglowodorów.
Konieczność wprowadzenia niniejszego
rozporządzenia spowodowana jest zapisami
wynikającymi z dyrektywy 94/22/WE
(transponowanymi do projektu ustawy Prawo
geologiczne i górnicze), która nakłada na Państwa
Członkowskie Unii Europejskiej obowiązek
stosowania niedyskryminujących kryteriów i zasad
udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i
produkcję węglowodorów. Ponadto projektowane
przepisy mają na celu wycofanie zarzutów
wystosowanych przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
przez Komisję Europejską, według której Polska
nieprawidłowo wdroŜyła dyrektywę 94/22/WE, m.in.
organizując przetargi na uŜytkowanie górnicze
zamiast na koncesję. Wprowadzenie
projektowanej regulacji spowoduje
konkurencyjność na rynku poszukiwawczowydobywczym węglowodorów.
Przedsiębiorstwa będą musiały wykazywać się
innowacyjnością w doborze technik
poszukiwawczo-wydobywczych i dbałością o
środowisko naturalne.

67.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie przetargu na
uzyskanie koncesji na
poszukiwanie,
rozpoznawanie oraz
wydobywanie
węglowodorów.

35

Adres
BIP
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Henryk Jacek
Jezierski Podsekretarz
Stanu, Główny
Geolog Kraju

MŚ

www.mos.gov.pl

* prace legislacyjne są
uzaleŜnione od daty
uchwalenia ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze
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odpowiedzialna
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nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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68.

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

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
uzaleŜnione od wejścia w Ŝycie nowelizacji
kodeksu pracy.

Adres
BIP

7

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

www.mz.gov.pl

MZ
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69.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie warunków i
sposobu przygotowania
oraz wykorzystywania
publicznej i niepublicznej
słuŜby 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 słuŜby zdrowia
zaangaŜowane w realizację zadań na
potrzeby obronne państwa oraz jest
konsekwencją prac prowadzonych w
Ministerstwie Zdrowia nad bieŜącą
aktualizacją i funkcjonalnością
merytoryczną ww. rozporządzenia
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

Jakub Szulc
Sekretarz Stanu

MZ

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

37

7

Adam
Leszkiewicz
Zastępca Szefa
Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów
Szef KPRM

www.kprm.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w
sprawie wynagradzania
pracowników
samorządowych

Adres
BIP

www.mz.gov.pl

70.

Nowelizacja

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

1

2

3

4

5

71.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie z dnia 7
sierpnia 2008 r. w sprawie
wykazu podmiotów
zobowiązanych do
przekazywania
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej z
wykorzystaniem aplikacji
SHRIMP
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
informacji
przekazywanych w celu
wydania opinii o
planowanej pomocy
publicznej
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2009

72.

73.

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

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK
UOKiK

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

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK

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

Skorygowanie zapisów w poszczególnych
badaniach w wyniku zgłoszenia zmian przez
autorów badań
Rada Statystyki
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Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Adres
BIP

7

www.stat.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

www.uokik.gov.pl

Tytuł

www.bip.uokik.gov.pl

Lp.

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

