Warszawa, luty 2012 r.

WYKAZ
PRAC LEGISLACYJNYCH
PREZESA RADY MINISTRÓW

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

Lp.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

5

6

Konieczność
wprowadzenia
zmian Istotą zmian jest:
wynika głównie z postulatów członków  przywrócenie możliwości przyznania nagród „za
Zespołu do Spraw Nagród, a także KPRM
wybitny dorobek naukowy”,
w zakresie obsługi organizacyjnej  nadanie charakteru fakultatywnego zlecania przez
Zespołu.
Zespół właściwym ekspertom, w tym ekspertom Tomasz Arabski
zagranicznym, przygotowania recenzji lub opinii nt. Minister – Członek
styczeń
wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko Rady Ministrów
Rozporządzenie z
Szef Kancelarii
ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania
dnia 25.01.2012
Prezesa Rady
stopnia
doktora
habilitowanego,
osiągnięć
r. (Dz.U. t.1, poz.
Ministrów
naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego
106)
dorobku naukowego lub artystycznego oraz
osiągnięć naukowo-technicznych,
 włączenie
do
zadań
Zespołu
obowiązku
opiniowania zgłoszonych do nagrody ww. prac pod
względem formalnym i merytorycznym.
Przepis upoważniający – art. 10 ust.2 Uchylenie aktu wykonawczego do art. 10 ust.2 ustawy
ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o PCK.
Włodzimierz
o Polskim Czerwonym Krzyżu nie spełnia
Karpiński –
konstytucyjnych
standardów
luty
Sekretarz
Stanu w
upoważnienia
do
wydania
aktu
MAC
wykonawczego.

7

8

http://mac.bip.gov.pl

2.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów uchylającego
rozporządzenie
w
sprawie
przekazania uprawnień Prezesa
Rady Ministrów
określonych
ustawą o Polskim Czerwonym
Krzyżu

4

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

bip.kprm.gov.pl

1.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie liczby,
wysokości oraz warunków i trybu
przyznawania nagród Prezesa
Rady Ministrów za wyróżnione
rozprawy doktorskie, wysoko
ocenione
osiągnięcia
będące
podstawą
nadania
stopnia
naukowego
doktora
habilitowanego lub stopnia doktora
habilitowanego
sztuki
oraz
osiągnięcia naukowe, naukowotechniczne lub artystyczne

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

5

6

Michał Deskur
Podsekretarz Stanu
w MSW

marzec

Tytuł

1

2

3

4

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
wysokości grzywien nakładanych
w drodze mandatów karnych za
wybrane rodzaje wykroczeń

Podstawa prawna: art. 95 § 6 ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848,
z późn. zm.).
Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z:
 wejścia w życie z dniem 11 lutego
2012 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr
30, poz. 151, z późn. zm.),
 wejścia w życie z dniem 1 stycznia
2012 r. ustawy z dnia 16 września
2011
r.
o zmianie
ustawy
o transporcie
drogowym
oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
244, poz. 1454),
 konieczności podniesienia poziomu
ochrony dróg przed zniszczeniem
przez pojazdy o znacznej masie;
kierujący samochodami ciężarowymi,
szukając tras alternatywnych dla dróg
krajowych
objętych
opłatą
elektroniczną częstokroć wjeżdżają
na drogi o zmniejszonej nośności, nie
stosując się do znaków zakazu.

Celem projektowanej regulacji jest:
 aktualizacja regulacji dotyczących kierowania
pojazdami, zawartych w poz. 186-189 tabeli B
załącznika do rozporządzenia;
 uchylenie tabeli C załącznika do rozporządzenia
w związku ze zmianą zasad karania kierowców
wykonujących przewozy drogowe;
 zwiększenie wysokości mandatu karnego z 350
do 500 zł za niestosowanie się do znaków
określonych w poz. 204a tabeli B do załącznika,
w szczególności do znaków: B-5, B-18, B-19.

7
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bip.msw.gov.pl

Istota projektu

Lp.

3.

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

5

6

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
w MTBiGM

I kwartał

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

bip.abw.gov.pl

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

bip.abw.gov.pl

1

2

3

4

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie nadania
inspektorom Inspekcji Transportu
Drogowego oraz pracownikom
Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego
uprawnień
do
nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego

Konieczność zmiany rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania
inspektorom
Inspekcji
Transportu
Drogowego oraz pracownikom Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego
uprawnień do nakładania grzywien w
drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 135,
poz. 790), wynika z wejścia w życie,
z dniem 1 stycznia 2012 r., ustawy z dnia
16 września 2011 r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
która w art. 1 pkt 12 zmienia art. 56
ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie
drogowym,
poprzez
przyznanie inspektorom prawa do
nakładania grzywien w drodze mandatów
karnych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 227, poz. 1367).
Nowelizacja ma celu racjonalizację
przypadków
wydawania
decyzji
o opróżnieniu
kwatery
tymczasowej
zajmowanej
przez
funkcjonariusza
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
m. in. o przypadek zajmowania tej
kwatery bez tytułu prawnego.

Projekt przewiduje uchylenie pkt 4 i 5 w § 2
rozporządzenia, przewidujących nadanie inspektorom
Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego za wykroczenia określone w art. 92a ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym oraz art. 32 ustawy z dnia 28 października
2002 r.
o przewozie
drogowym
towarów
niebezpiecznych.

5.

6.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych zasad przydziału,
opróżniania i norm zaludnienia
lokali
mieszkalnych
oraz
tymczasowych
kwater
przeznaczonych
dla
funkcjonariuszy
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozprowadzenie
w
sprawie
dodatków
do
uposażenia
funkcjonariuszy
Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nowelizacja przedmiotowego projektu ma na celu
poszerzenie katalogu, w którym organ wydaje decyzję
o opróżnieniu kwatery tymczasowej w przypadku
zajmowania
przez
funkcjonariusza
Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego tej kwatery bez tytułu
prawnego.

Nowelizacja ma na celu likwidację Likwidacja dodatku za znajomość języka obcego.
dodatku za znajomość języka obcego, co
w konsekwencji
doprowadzi
do
racjonalizacji
wydatków
środków
finansowych z budżetu ABW.

7

8

http://bip.transport.gov.pl

Tytuł

http:///bip.rcl.gov.pl

Lp.

4.

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu
dokumentowania
prowadzonej
przez
Agencję
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
kontroli
operacyjnej,
przechowywania i przekazywania
wniosków i zarządzeń oraz
przechowywania,
przetwarzania
i niszczenia
materiałów
uzyskanych podczas stosowania tej
kontroli
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
nadania
weteranowi
–
funkcjonariuszowi ABW oraz
weteranowi poszkodowanemu –
funkcjonariuszowi ABW odznaki
honorowej
„Za
zasługi
w zapewnieniu
bezpieczeństwa
państwa
poza
granicami
Rzeczpospolitej Polskiej”
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu i trybu postępowania
w zakresie
monitorowania
realizacji
świadczeń
opieki
zdrowotnej
weteranów
poszkodowanych
funkcjonariuszy
ABW
oraz
podmiotu
prowadzącego
monitoring i analizę informacji
o realizacji indywidualnego prawa
do świadczeń opieki zdrowotnej

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia
wynika
z
dużej
liczby
zmian
wprowadzonych do przepisu materialnego
w art. 27 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu ustawą z dnia
4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 53,
poz. 273), która weszła w życie z dniem
11 czerwca 2011 r.

7.

8.

9.

4

5

6

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

bip.abw.gov.pl

1

Istota projektu

bip.abw.gov.pl

Tytuł

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

bip.abw.gov.pl

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Rozporządzenie będzie uwzględniało nowe regulacje
wprowadzone przez ustawodawcę do art. 27 ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencję Wywiadu. Rozporządzenie będzie określało
sposób dokumentowania prowadzonej przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej,
przechowywanie
i przekazywanie
wniosków
i zarządzeń oraz przechowywanie, przetwarzanie
i niszczenie
materiałów
uzyskanych
podczas
stosowania kontroli operacyjnej, a także będzie
określało nowe wzory stosowanych druków
i rejestrów.
Akt wykonawczy do ustawy z dnia 19 Wykonanie delegacji z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
sierpnia 2011 r. o weteranach działań 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, granicami państwa.
poz. 1203), która wejdzie w życie z dnia
30 marca 2012 r.

Akt wykonawczy do ustawy z dnia Wykonanie delegacji z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, granicami państwa.
poz. 1203), która wejdzie w życie z dnia
30 marca 2012 r.

7

8

Istota projektu

4

5

6

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

bip.abw.gov.pl

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

bip.abw.gov.pl

Akt wykonawczy do ustawy z dnia Wykonanie delegacji z art. 47 ust. 2d ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej finansowanych ze finansowanych ze środków publicznych.
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
164, poz. 1027, z późn. zm.).

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

bip.abw.gov.pl

Akt wykonawczy do ustawy z dnia Wykonanie delegacji z art. 47b ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej finansowanych ze finansowanych ze środków publicznych.
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
164, poz. 1027, z późn. zm.).

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

I kwartał

bip.abw.gov.pl

Maciej Hunia
Szef Agencji
Wywiadu

I kwartał

www.bip.aw.gov.pl

Lp.

Tytuł

1

2

3

10.

11.

12.

13.

14.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia warunków i trybu
przyznawania
zapomóg,
dokumentów
stanowiących
podstawę ich przyznania, sposobu
ich przekazywania oraz sposobu
utworzenia funduszu na te
zapomogi
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
świadczeń
opieki
zdrowotnej
niezakwalifikowanych
jako
świadczenia gwarantowane oraz
odpłatnych
świadczeń
opieki
zdrowotnej
udzielanych
weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom
ABW,
utworzenia funduszu na te
zapomogi
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
dofinansowania
weteranom
poszkodowanym
funkcjonariuszom
ABW
do
zaopatrzenia w wyroby medyczne
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
dokumentu
potwierdzającego
uprawnienia
przysługujące
weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom ABW
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych zasad przydziału,
opróżniania i norm zaludnienia
lokali
mieszkalnych
oraz
tymczasowych
kwater
przeznaczonych
dla
funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Akt wykonawczy do ustawy z dnia Wykonanie delegacji z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, granicami państwa.
poz. 1203), która wejdzie w życie z dnia
30 marca 2012 r.

Akt wykonawczy do ustawy z dnia Wykonanie delegacji z art. 42 ust. 2a ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej finansowanych ze finansowanych ze środków publicznych.
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
164, poz. 1027, z późn. zm.).

Uwzględnienie
kolejnej
umożliwiającej wydanie
sprawie
opróżnienia
tymczasowej.

przesłanki Rozszerzenie katalogu przypadków, w których
decyzji w wydawana jest decyzja o opróżnieniu tymczasowej
kwatery kwatery. Proponowane rozwiązanie polegać będzie na
dodaniu przepisu, w myśl którego decyzja
o opróżnieniu przydzielonej tymczasowej kwatery
wydawana byłaby obligatoryjnie w przypadku
zajmowania tej kwatery przez funkcjonariusza AW
nieposiadającego tytułu prawnego.

7

8

Tytuł

1

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów formularzy
oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta,
sekretarza
gminy,
skarbnika
gminy,
kierownika
jednostki
organizacyjnej
gminy,
osoby
zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu
wójta

Podstawa prawna:
art. 24h ust. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.).
Przepis art. 24h ust. 13 ww. ustawy
upoważnił Prezesa Rady Ministrów do
określenia w drodze rozporządzenia,
wzoru
formularza
oświadczenia
majątkowego radnego oraz wzoru
formularza oświadczenia majątkowego
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej
gminy,
osoby
zarządzającej
i członka
organu
zarządzającego gminną osobą prawną
oraz
osoby
wydającej
decyzje
administracyjne
w imieniu
wójta,
uwzględniając
zakazy
określone
w odniesieniu do tych osób w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne.

15.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

4

5

Celem projektowanego rozporządzenia, w którym
określa się nowe wzory formularzy oświadczeń
o stanie majątkowym, jest przede wszystkim
doprecyzowanie informacji, jakie należy zawrzeć
w oświadczeniu, tak aby wyeliminować wątpliwości,
co do zakresu tych informacji. Potrzeba takiej
modyfikacji wzorów oświadczeń wynika m.in.
z opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli
w styczniu 2006 r. „Informacji o wynikach kontroli
składania oświadczeń majątkowych”.
Tomasz Borkowski
Dyrektor Biura
Kolegium ds. Służb
Specjalnych w
KPRM

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

6

I kwartał

7

8
http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/46/1666/Projekty_rozporzadzen_wprowadzaj
acych_nowe_wzory_oswiadczen_majatkowych.html

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów formularzy
oświadczeń majątkowych radnego
powiatu, członka zarządu powiatu,
sekretarza powiatu, skarbnika
powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby
zarządzającej i członka organu
zarządzającego powiatową osobą
prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu
starosty

Podstawa prawna: art. 25c ust. 13 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592, z późn. zm.).
Przepis art. 25c ust. 13 ww. ustawy
upoważnił Prezesa Rady Ministrów do
określenia w drodze rozporządzenia,
wzoru
formularza
oświadczenia
majątkowego radnego oraz wzoru
formularza oświadczenia majątkowego
członka zarządu powiatu, sekretarza
powiatu, skarbnika powiatu, kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu, osoby
zarządzającej
i członka
organu
zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz
osoby
wydającej
decyzje
administracyjne w imieniu starosty,
uwzględniając
zakazy
określone
w odniesieniu do tych osób w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne.

16.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

4

5

Celem projektowanego rozporządzenia, w którym
określa się nowe wzory formularzy oświadczeń
o stanie majątkowym, jest przede wszystkim
doprecyzowanie informacji, jakie należy zawrzeć
w oświadczeniu, tak, aby wyeliminować wątpliwości,
co do zakresu tych informacji. Potrzeba takiej
modyfikacji wzorów oświadczeń wynika m.in.
z opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli w
styczniu 2006 r. „Informacji o wynikach kontroli
składania oświadczeń majątkowych”.
Tomasz Borkowski
Dyrektor Biura
Kolegium ds. Służb
Specjalnych w
KPRM

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

6

I kwartał

7

8
http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/46/1666/Projekty_rozporzadzen_wprowadzaj
acych_nowe_wzory_oswiadczen_majatkowych.html

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów formularzy
oświadczeń majątkowych radnego
województwa, członka zarządu
województwa,
skarbnika
województwa,
sekretarza
województwa,
kierownika
wojewódzkiej
samorządowej
jednostki organizacyjnej, osoby
zarządzającej i członka organu
zarządzającego wojewódzką osobą
prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu
marszałka województwa

Podstawa prawna: art. 27c ust. 13 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1590, z późn. zm.).
Przepis art. 27c ust. 13 ww. ustawy
upoważnił Prezesa Rady Ministrów do
określenia w drodze rozporządzenia
wzoru
formularza
oświadczenia
majątkowego radnego oraz wzoru
formularza oświadczenia majątkowego
członka zarządu województwa, skarbnika
województwa, kierownika wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej,
osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego
wojewódzką
osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu marszałka
województwa, uwzględniając zakazy
określone w odniesieniu do tych osób
w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne.
Dostosowanie wzorów formularzy do
zmian prawnych, zmian zapisanych
w programie
badań
statystycznych
statystyki publicznej na 2012 rok.

17.

18.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów formularzy
sprawozdawczych, objaśnień co do
sposobu ich wypełniania oraz
wzorów kwestionariuszy i ankiet
statystycznych
stosowanych
w badaniach
statystycznych
ustalonych w programie badań
statystycznych
statystyki
publicznej na 2012 rok.

Istota projektu

4

5

Celem projektowanego rozporządzenia, w którym
określa się nowe wzory formularzy oświadczeń
o stanie majątkowym, jest przede wszystkim
doprecyzowanie informacji, jakie należy zawrzeć
w oświadczeniu, tak, aby wyeliminować wątpliwości,
co do zakresu tych informacji. Potrzeba takiej
modyfikacji wzorów oświadczeń wynika m.in.
z opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli
w styczniu 2006 r. „Informacji o wynikach kontroli
składania oświadczeń majątkowych”.
Tomasz Borkowski
Dyrektor Biura
Kolegium ds. Służb
Specjalnych w
KPRM

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

6

I kwartał

Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zgodnie z programem badań statystycznych statystyki
publicznej na 2012 rok.

Janusz Witkowski
Prezes GUS

I kwartał

7

8

www.stat.gov.pl/bip

Tytuł

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/46/1666/Projekty_rozporzadzen_wprowadzaj
acych_nowe_wzory_oswiadczen_majatkowych.html

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Tytuł

1

2

3

4

5

6

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
uprawnień
szczególnych
przysługujących
niektórym
kategoriom członków korpusu
służby cywilnej

Wykonanie upoważnienia zawartego w
art. 101 i 102 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227,
poz. 1505, z późn. zm.) w celu
modernizacji
zasad
wynagradzania
niektórych członków korpusu służby
cywilnej.

Projekt
rozporządzenia
określi
uprawnienia
szczególne niektórych członków korpusu służby
cywilnej (członków ksc) zatrudnionych w:
 urzędach skarbowych;
 urzędach górniczych;
 urzędach morskich.
Istotą projektu jest modernizacja motywacyjnych
zasad wynagradzania członków ksc wykonujących
zadania
z zakresu
egzekucji
administracyjnej
w urzędach
skarbowych
oraz
inspekcyjnotechnicznych
w urzędach
górniczych,
a także
zapewnienie
świadczeń
dla
członków
ksc
zatrudnionych w urzędach morskich biorących udział
w próbach technicznych statków na morzu po
budowie lub remoncie bądź wykonujących w czasie
pracy na statku zadania statutowe urzędu.
W stosunku do obowiązującego stanu prawnego
projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie
uprawnień członków ksc wykonujących zadania
z zakresu
egzekucji
administracyjnej
do
wynagrodzenia prowizyjnego i zasad jego wypłacania.
Wprowadzenie
zmian
jest
spowodowane
koniecznością
zwiększenia
motywacyjnego
oddziaływania na członków ksc wykonujących
zadania z zakresu egzekucji administracyjnej poprzez
powiązanie ich wynagrodzenia z osobistym
wykonywaniem
czynności
egzekucyjnych
i skutecznym odzyskiwaniem należności budżetu
państwa.
W odniesieniu do uregulowań dotyczących członków
korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach
górniczych, wykonujących czynności inspekcyjnotechniczne, projekt rozporządzenia zakłada rezygnację
z odesłania do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych
przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta
górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13, z późn. zm.)
na rzecz wyczerpującego uregulowania stosownych
w tym zakresie uprawnień w nim samym.

Sławomir
Brodziński
Szef Służby
Cywilnej

I kwartał

19.

7

8

www.kprm.gov.pl

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
szczególnego trybu pobierania
i badania próbek produktów przez
organy Inspekcji Handlowej

Dostosowanie rozporządzenia do zmian
wynikających z likwidacji Głównego
Inspektora Inspekcji Handlowej oraz do
zmian innych przepisów.

20.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
zarządzenia
przedterminowych
wyborów do organów jednostek
samorządu terytorialnego

4

5

Określenie w sposób szczegółowy pobierania
i dokumentowania pobierania próbek produktów przez
inspektorów Inspekcji Handlowej w toku kontroli.
Określenie sposobu ustalenia wysokości należności za
przeprowadzone badania, którą uiszcza kontrolowany
w przypadku, gdy badany produkt nie spełnia
wymagań deklarowanych lub określonych prawem.
Regulacja uzależniona jest od zaistnienia Celem projektu jest wyznaczenie daty wyborów oraz
przyczyn uzasadniających zarządzenie kalendarza poszczególnych czynności wyborczych.
wyborów
przedterminowych
tj.
wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), lub odwołanie
(rozwiązanie
organu
stanowiącego
jednostki
samorządu
terytorialnego.
O ww. przyczynach informują właściwi
wojewodowie.

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

6

7

8

Małgorzata
Krasnodębska –
Tomkiel
Prezes UOKiK
90 dni od
zaistnienia
przyczyny

Włodzimierz
Karpiński –
Sekretarz Stanu
w MAC

Rozporządzenie
dnia 25.01.2012
r. – burmistrz
Mroczy (Dz.U.
t.1, poz. 98)
Rozporządzenie z
dnia 25.01.2012
r. – wójt gminy
Bakałarzewo
(Dz.U. t.1, poz.
100)
Rozporządzenie z
dnia 25.01.2012
r. – burmistrz
Solca
Kujawskiego
(Dz.U. t.1, poz.
99)
Rozporządzenie z
dnia 31.01.2012
r. – wójt gminy
Urszulin
Rozporządzenie z
dnia 10.02.2012
r. – wójt gminy
Niegosławice

http://mac.bip.gov.pl

21.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

www.uokik.gov.pl

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

5

Konieczność dostosowania przepisów do - Wprowadzenie elektronicznej formy prowadzenia
nowej
formy
prowadzenia
listy
listy rzeczników patentowych obok tradycyjnej
rzeczników patentowych (dokument
formy rejestrowej;
elektroniczny)
oraz
wprowadzenia - ustalenie nowego wzoru legitymacji rzeczników
nowych legitymacji rzecznikowskich, co
patentowych mającego formę spersonalizowanej
Grażyna
związane jest z rozwojem technik
karty identyfikacyjnej;
Henclewska
informacyjnych.
- wprowadzenie regulacji wskazującej na brak
Podsekretarz Stanu
konieczności pobierania opłat za dokonanie na
w MG
liście wpisu o zgłoszenia informacji o przejściu na
emeryturę lub rentę oraz skreślenia z listy
rzeczników patentowych (obecnie nie pobiera się
opłat jedynie za wpis na liście rzeczników
patentowych o przerwie w wykonywaniu zawodu).
Wprowadzenie
regulacji
wynika Projekt ma na celu:
z konieczności utrzymania możliwości  zmianę w § 2 pkt 2, poprzez odesłanie do art. 73
nakładania
przez
funkcjonariuszy
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
Inspekcji
Weterynaryjnej
grzywien
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w którym
w drodze
mandatu
karnego
za
wymieniona jest Inspekcja Weterynaryjna,
wykroczenia wymienione w art. 100 ust. 1  usunięcie w § 2 pkt 1 odesłania do art. 112
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
wykroczeń uchylonego ustawą z dnia 8 stycznia
(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz.914, z późn.
2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie
zm.), a także potrzeby usprawnienia
żywności i żywienia oraz niektórych innych
Andrzej Butra
egzekucji kar za wykroczenia, o których
ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105),
mowa w art. 118 ustawy z dnia 20 maja  wprowadzenie w § 2 pkt 1 odesłania do art. 118 Podsekretarz Stanu
w MRiRW
1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U.
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.),
wykroczeń.
dotyczące
nieprzestrzegania
przez
zobowiązane podmioty odpowiednich
wymagań weterynaryjnych, takich jak
usuwanie części zwierzęcia przed
wykonaniem
wymaganego
badania
poubojowego, niepoddanie mięsa badaniu
lub wprowadzanie do obrotu mięsa bez
wymaganego oznakowania i świadectwa.

6

7

8

kwiecień

II kwartał

http://bip.minrol.gov.pl

23.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie nadania
funkcjonariuszom
Inspekcji
Weterynaryjnej,
Handlowej
Inspekcji
Jakości
Artykułów
Rolno-Spożywczych
oraz
Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa uprawnień
do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego

4

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

http://bip.mg.gov.pl

22.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzoru
i sposobu
prowadzenia
listy
rzeczników patentowych, wzoru
legitymacji rzecznika patentowego
oraz wysokości o wpis na listę
rzeczników patentowych

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie kontroli
w zakresie wykonywania przez
samorząd województwa zadań
związanych z dokonywaniem
wyboru lokalnej grupy działania
do realizacji lokalnej strategii
rozwoju oraz monitorowaniem
i oceną realizacji tej strategii
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
krajowej sieci obszarów wiejskich

Konieczność
opracowania
projektu
wynika z rozszerzenia katalogu zadań
samorządów wojewódzkich, co implikuje
zwiększenie zakresu przeprowadzanych
przez ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi kontroli i wytycznych
o kwestie związane z prowadzonym przez
samorządy
województw
monitorowaniem, a także oceną lokalnych
strategii rozwoju.
Opracowanie
projektu
wynika
z konieczności
usprawnienia
funkcjonowania krajowej sieci obszarów
wiejskich (KSOW), zarówno na szczeblu
struktury centralnej, jak i wojewódzkiej,
w tym poprawy wymiany informacji
i doświadczeń w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich, położenia większego
nacisku na tzw. sieciowanie partnerów
KSOW, czyli wspólne realizowanie
projektów przez podmioty zaangażowane
w działania na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, a także wzrostu poziomu
aktywności
lokalnych
społeczności
poprzez stworzenie im większych
możliwości udziału w pracach KSOW.
Przyczyną wprowadzenia projektowanych
rozwiązań są zmiany w systemie
szkolnictwa
wyższego
oraz
niejednoznaczność niektórych zapisów,
utrudniających
klasyfikację
przedstawianych dokumentów.

24.

25.

26.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
rodzajów badań lekarskich oraz
rodzajów
dokumentów
potwierdzających
spełnienie
warunków do nadania stopnia
dyplomatycznego
członkowi
służby cywilnej

4

5

Projekt ma na celu wprowadzenie regulacji
związanych
ze
szczegółowym
sposobem
przeprowadzania kontroli zarówno w zakresie
wykonywania przez samorząd województwa zadań
związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy Tadeusz Nalewajk
działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju, Podsekretarz Stanu
w MRiRW
a także zadań związanych z monitorowaniem i oceną
realizacji tej strategii.

Projekt ma na celu dodanie nowego zadania dla
sekretariatów regionalnych działających w ramach
struktury urzędów marszałkowskich, co wynika z art.
37a ust. 6a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427, z późn.
zm.), a także zmianę konstrukcji planu działania Tadeusz Nalewajk
(rodzaj dwuletniego budżetu), wprowadzania w nim Podsekretarz Stanu
w MRiRW
zmian oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

Doprecyzowanie istniejącego wykazu dokumentów,
stanowiącego
załącznik
do
przedmiotowego
rozporządzenia, zarówno w części dot. Katalogu
studiów wyższych, jak również w odniesieniu do Maciej Szpunar
zaświadczeń poświadczających stopień znajomości Podsekretarz Stanu
języka – wydanych przez uprawnione instytucje.
w MSZ

6

7

8

II kwartał
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Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie dodatku
zagranicznego
i świadczeń
przysługujących członkom służby
zagranicznej
wykonującym
obowiązki służbowe w placówce
zagranicznej

Nie jest uregulowana kwestia podróży
szczególnych i losowych wynikających z
ustawy o służbie zagranicznej, jak
również
świadczeń
wynikających
z podróży służbowej po terenie kraju
urzędowania.
Nie
jest
również
doprecyzowana
kwestia
podróży
urlopowej w roku zakończenia pracy na
placówce.
Akt wykonawczy do ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205,
poz. 1203), która wejdzie w życie dnia
30 marca 2012 r.

27.

28.

29.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzoru zaświadczenia
o przyznaniu statusu weterana,
wzoru legitymacji weterana oraz
weterana poszkodowanego oraz
trybu wydawania, wymiany lub
zwrotu tej legitymacji
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia
trybu
udzielania
i zakresu pomocy psychologicznej
oraz sposobu i trybu postępowania
w zakresie
monitorowania
realizacji
prawa
weteranów
poszkodowanych do bezpłatnej
pomocy
psychologicznej
udzielanej w ZOZ utworzonych
przez
Szefa
ABW
oraz
właściwości organów w tym
zakresie

4

5

6

Uregulowanie
kwestii
dotyczących
podróży
urlopowych, szczególnych i losowych, jak również
zlikwidowanie luki prawnej dotyczącej kwestii
wypłaty świadczeń w podróżach służbowych po Maciej Szpunar
terenie kraju urzędowania.
Podsekretarz Stanu
w MSZ

Wykonanie delegacji z art. 10 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa.

Akt wykonawczy do ustawy z dnia Wykonanie delegacji z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, granicami państwa.
poz. 1203), która wejdzie w życie dnia
30 marca 2012 r.

7

8

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

II kwartał

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

II kwartał

bip.abw.gov.pl

1

Istota projektu

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

bip.abw.gov.pl

Tytuł

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

rcl.gov.pl

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

30.

31.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia warunków i trybu
przyznawania
zapomogi
weteranowi - funkcjonariuszowi
ABW
i
weteranowi
poszkodowanemu
funkcjonariuszowi ABW na pobyt
w Domu Weterana, dokumentów
stanowiących
podstawę
jej
przyznania,
sposobu
przekazywania zapomogi oraz
sposobu tworzenia funduszu na
zapomogi
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej
na kształcenie oraz właściwości
organów
w
tym
zakresie,
dokumentów
stanowiących
podstawę jej przyznawania oraz
sposobu i terminu jej wypłaty,
a także warunków zawieszania jej
udzielania oraz zwrotu kosztów
kształcenia

Istota projektu

4

5

6

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

II kwartał

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

II kwartał

bip.abw.gov.pl

Tytuł

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

bip.abw.gov.pl

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Akt wykonawczy do ustawy z dnia Wykonanie delegacji z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, granicami państwa.
poz. 1203), która wejdzie w życie dnia
30 marca 2012 r.

Akt wykonawczy do ustawy z dnia Wykonanie delegacji z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, granicami państwa.
poz. 1203), która wejdzie w życie dnia
30 marca 2012 r.

7

8

Lp.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

5

6

Maciej Hunia
Szef Agencji
Wywiadu

II kwartał

Projekt rozporządzenia Prezesa Potrzeba zmiany wynika z analizy Projekt obejmuje:
Rady Ministrów zmieniającego dotychczasowego stosowania regulacji 1) zmianę kryteriów, w oparciu o które będzie
rozporządzenie w sprawie wzoru w Agencji Wywiadu.
dokonywane
opiniowanie
służbowe
formularza opinii służbowej oraz
funkcjonariuszy AW. Jednym z podstawowych
opiniowania
służbowego
kryteriów
oceny
przebiegu
służby
funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
funkcjonariuszy AW będzie pracowitość,
tj. sumienność, wytrwałość i zaangażowanie
w czasie realizacji zadań służbowych;
2) wprowadzenie obowiązku zwracania uwagi
w trakcie opiniowania służbowego również na
kreatywność funkcjonariuszy AW w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych;
3) zróżnicowanie kryteriów opiniowania służbowego
funkcjonariuszy AW w zależności od charakteru
wykonywanych przez nich zadań służbowych
(inne kryteria będą brane pod uwagę w przypadku
funkcjonariuszy
wykonujących
czynności
operacyjno-rozpoznawcze
i
analitycznoinformacyjne, odmienne zaś w odniesieniu do
funkcjonariuszy, którzy nie wykonują tego
rodzaju czynności);
4) uelastycznienie dotychczasowej skali ocen
stosowanej przy opiniowaniu służbowym
funkcjonariuszy poprzez wprowadzenie nowej
(szerszej) skali ocen;
5) uzupełnienie wzoru formularza opinii służbowej
o opisowe uzasadnienia poszczególnych ocen
wystawianych w ramach opiniowania służbowego
funkcjonariuszy AW;
6) dostosowanie przepisów rozporządzenia do
aktualnego brzmienia przepisów ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

7

8

www.bip.aw.gov.pl

32.

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

35.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
warunków
bezpieczeństwa
i higieny służby oraz zakresu
stosowania przepisów działu X
Kodeksu pracy w Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym

Dostosowanie przepisów do zmian Projekt obejmuje:
w systemie
prawnym,
a
także 1) umożliwienie, w przypadkach uzasadnionych
upoważnienie
kolejnych
jednostek
koniecznością zapewnienia szczególnej ochrony
organizacyjnych AW do przeprowadzania
danych osobowych kandydata do służby w AW,
postępowania kwalifikacyjnego wobec
prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
kandydatów do służby w AW.
wobec tego kandydata przez inną jednostkę
organizacyjną AW niż właściwa w sprawach
kadr;
2) uzupełnienie o książeczkę wojskową katalogu
dokumentów, które obowiązany jest dostarczyć
kandydat do służby w AW;
3) określenie osób uprawnionych do podejmowania
decyzji w sprawach, o których mowa w § 7
obowiązującego rozporządzenia;
4) zmianę w kwestionariuszu osobowym kandydata
do
służby
w
AW
uwzględniającą
profesjonalizację armii wprowadzoną ustawą
z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy
o powszechnym
obowiązku
obrony
Rzeczypospolitej
Polskiej
oraz
zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120
i Nr 161, poz. 1278).
Z
przeprowadzonej
analizy Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb
dotychczasowych przepisów i stosowanej przenoszenia funkcjonariusza Centralnego Biura
praktyki, w tym orzecznictwa sądowego Antykorupcyjnego do dyspozycji Szefa CBA, sposób
wynika, że konieczne jest uregulowanie pełnienia służby przez funkcjonariusza pozostającego
problematyki w sposób odmienny od w dyspozycji Szefa CBA.
obowiązującego.
Projekt określa w związku z tym
szczegółowe zasady przenoszenia do
dyspozycji Szefa CBA oraz ustala prawa
i obowiązki takiego funkcjonariusza.
Potrzeba dostosowania przepisów do Projekt
rozporządzenia
określa
warunki
prawa Unii Europejskiej, w szczególności bezpieczeństwa i higieny służby w Centralnym Biurze
do dyrektywy 89/391/EWG Rady z dnia Antykorupcyjnym oraz zakres, w jakim do tych
12 czerwca 1989 r. w sprawie warunków mają zastosowanie przepisy działu X
wprowadzenia środków w celu poprawy Kodeksu pracy.
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
w miejscu pracy.

6

7

8

II kwartał

Paweł Wojtunik
Szef CBA

II kwartał

Paweł Wojtunik
Szef CBA

II kwartał

http:/legislacja.rcl.go
v.pl

34.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przenoszenia
funkcjonariuszy
Centralnego
Biura
Antykorupcyjnego do dyspozycji

5

http:/legislacja.rcl.gov.pl

33.

4

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

www.bip.aw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzoru
kwestionariusza osobowego oraz
szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania
postępowania
kwalifikacyjnego
wobec
kandydatów do służby w Agencji
Wywiadu

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Maciej Hunia
Szef Agencji
Wywiadu

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przetwarzania przez Centralne
Biuro Antykorupcyjne informacji
i danych stanowiących tajemnicę
bankową
oraz
informacji
dotyczących umów o rachunek
papierów wartościowych, umów
o rachunek
pieniężny,
umów
ubezpieczenia lub innych umów
dotyczących obrotu instrumentami
finansowymi

Realizacja upoważnienia zawartego w art.
23 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006
r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.).

36.

37.

38.

39.

40.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
dokonywania oceny zdolności
fizycznej i psychicznej do służby
w
Centralnym
Biurze
Antykorupcyjnym
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie nadania
statutu
Głównemu
Urzędowi
Statystycznemu
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie opłat za
usługi reprodukcyjne Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania
Zbrodni
przeciwko
Narodowi polskiemu
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
wynagrodzenia
i
ryczałtu
członków
Rady
do
Spraw
Uchodźców

4

5

6

Paweł Wojtunik
Szef CBA

II kwartał

Paweł Wojtunik
Szef CBA

II kwartał

Janusz Witkowski
Prezes GUS

II kwartał

II kwartał

II kwartał

bip.kprm.gov.pl

3

www.rcl.gov.pl

2

www.stat.gov.pl/bip

1

Istota projektu

http:/legislacja.rcl
.gov.pl

Tytuł

Projekt rozporządzenia określa sposoby przetwarzania
informacji i danych w zbiorach danych prowadzonych
przez
Centralne
Biuro
Antykorupcyjne
przetwarzanych przez banki oraz podmioty, o których
mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, informacji
stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji
dotyczących
umów
o
rachunek
papierów
wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów
ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu
instrumentami finansowymi, rodzaje jednostek
organizacyjnych CBA, uprawnionych do korzystania
ze zbiorów danych oraz wzory dokumentów
obowiązujących przy przetwarzaniu informacji
i danych.
Z
przeprowadzonej
analizy Rozporządzenie określa nowe warunki dokonywania
dotychczasowych przepisów i stosowanej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby
praktyki wynika, że konieczne jest w CBA przez komisje lekarskie oraz zespoły.
uregulowanie problematyki w sposób
znacząco odmienny od obowiązującego.
Dostosowanie tekstu rozporządzenia do
zmian
zaistniałych
w
związku
z utworzeniem instytucji gospodarki
budżetowej „Centrum Badań i Edukacji
Statystycznej GUS”, jako jednostki
podporządkowanej Prezesowi GUS oraz
innych przepisów prawa.
Potrzeba nowelizacji rozporządzenia
wynika ze zmiany realiów pracy
Archiwum IPN związanej z postępem
technicznym, a także z konieczności
dostosowania wysokości opłat za usługi
reprodukcyjne IPN do rzeczywistych
kosztów.
Projektowana
zmiana
wynika
z konieczności
zracjonalizowania
wydatków budżetowych w zakresie
objętym przedmiotem rozporządzenia.

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

http:/legislacja.rcl.gov.pl

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Dostosowanie statutu GUS do stanu faktycznego.

Regulacja dostosowuje zakres usług reprodukcyjnych
IPN oraz wysokość opłat za te usługi do realiów pracy
Wojciech Nowicki
Archiwum IPN.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów
Regulacja zakłada, że łączna kwota wynagrodzenia
miesięcznego w danym miesiącu dla członków Rady Wojciech Nowicki
do Spraw Uchodźców za udział w posiedzeniach nie
Zastępca Szefa
może przekroczyć kwoty przeciętnego wynagrodzenia Kancelarii Prezesa
w gospodarce narodowej w poprzednim roku Rady Ministrów
kalendarzowym.

7

8

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

5

1

2

3

4

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
nadania
statutu
Głównemu
Urzędowi Geodezji i Kartografii

Dotychczasowa organizacja Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii nie jest
dostosowana do aktualnych zadań
Urzędu, w szczególności wynikających
z dyrektywy INSPIRE.

Rozporządzenie
ustanawia
nową
strukturę
organizacyjną
Głównego
Urzędu
Geodezji
i Kartografii, niezbędną dla prawidłowej i efektywnej
realizacji zadań, w tym związanych z wdrażaniem
postanowień ww. dyrektywy INSPIRE, realizacji
polityki państwa w zakresie informatyzacji i rozwoju
społeczeństwa informacyjnego oraz bieżącej realizacji
polityki w zakresie geodezji i kartografii.
Na podstawie uwag zebranych w drugim i trzecim
kwartale
2011 r.
od
podmiotów
objętych
rozporządzeniem podjęto prace nad przygotowaniem
nowelizacji przepisów rozporządzenia. Projekt
dostosuje jednolite rzeczowe wykazy akt do nowych
zadań, określonych w nowelizowanych w 2011 r.
przepisach, a także dokona aktualizacji w zakresie
regulowania czynności kancelaryjnych i postępowania
z dokumentacją w archiwum zakładowym.

41.

42.

8

Jolanta Orlińska
Główny Geodeta
Kraju

II/III kwartał
2012 r.

Włodzimierz
Karpiński –
Sekretarz Stanu
w MAC

Wrzesień
2012 r.

Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu
w MF

Krzysztof Michalski
Prezes Agencji
Mienia Wojskowego
Tomasz Siemoniak
Minister Obrony
Narodowej

http://www.bip.mon.
gov.pl/83.html

44.

Rozporządzenie z dnia 18.01.2011 r. po
raz pierwszy wprowadziło możliwość
tworzenia akt sprawy wyłącznie w postaci
elektronicznej oraz w sposób zasadniczy
zmieniło wykaz akt. Strona rządowa na
spotkaniu Zespołu ds. Społeczeństwa
Informacyjnego KWRiST w dniu
20 grudnia 2010 r. zobowiązała się
w związku z powyższym do dokonania
przeglądu
praktyki
stosowania
rozporządzenia w 2011 roku oraz
wprowadzenia ewentualnych poprawek,
w przypadku
zgłaszania
takich
postulatów.
Projekt rozporządzenia Prezesa Wykonanie delegacji z ustawy o usługach Wytyczne zawarte w art. 130 ust. 3 ustawy
Rady Ministrów w sprawie wpłat płatniczych.
upoważniającej
nakazują
wydać
przepisy
na pokrycie kosztów nadzoru nad
wykonawcze
mające
zapewnić
skuteczność
biurami usług płatniczych
sprawowanego nadzoru oraz uwzględnić, aby
wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru i opłat
nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie
kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich
uiszczenia.
Projekt rozporządzenia Prezesa Dostosowanie przepisów regulujących Obniżenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Rady Ministrów zmieniającego wysokość wynagrodzeń członków Rady Agencji
Mienia
Wojskowego
do
poziomu
rozporządzenie w sprawie zasad Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego obowiązującego w przedsiębiorstwach państwowych
wynagradzania Prezesa Agencji do
stawek
obowiązujących i spółkach Skarbu Państwa.
Mienia Wojskowego i członków w przedsiębiorstwach
państwowych
Rady Nadzorczej Agencji Mienia i spółkach prawa handlowego z udziałem
Wojskowego
Skarbu Państwa.

7

http://www.mf.gov.pl/inde
x.php?const=6&dzial=645
&wysw=14&sub=sub17

43.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
instrukcji
kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych

6

http://mac.bip.gov.pl

Tytuł

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

http://mac.bip.gov.pl

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
nadania
pracownikom
zatrudnionym
w urzędach
górniczych,
wykonującym
czynności
inspekcyjnotechniczne
w zakładach
górniczych,
uprawnień
do
nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego

Potrzeba
wprowadzenia
rozwiązań
zawartych
w projekcie
wiąże
się
z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia
2012 r., ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr
163, poz. 981).

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
wysokości grzywien nakładanych
w drodze mandatów karnych za
wybrane rodzaje wykroczeń

Potrzeba
wprowadzenia
rozwiązań
zawartych w projekcie wiąże się
z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia
2012 r., ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr
163, poz. 981).

45.

46.

Istota projektu

4

5

Projekt ma na celu utrzymanie możliwości nadawania
pracownikom okręgowych urzędów górniczych oraz Piotr Litwa, Prezes
Specjalistycznego Urzędu Górniczego upoważnień do Wyższego Urzędu
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Górniczego
(dotychczasowe rozporządzenie zdezaktualizowało się
(na podstawie
w części dotyczącej wykroczeń górniczych) oraz
upoważnienia)
rozszerzenie tej możliwości na pracowników
Wyższego Urzędu Górniczego.
Minister Środowiska
Minister Spraw
Wewnętrznych,
w porozumieniu
z Ministrem
Sprawiedliwości
Celem regulacji jest określenie wysokości grzywien
dla niektórych wykroczeń spośród ze wskazanych w Piotr Litwa, Prezes
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne Wyższego Urzędu
i górnicze wykroczeń górniczych.
Górniczego
(na podstawie
upoważnienia)
Minister Środowiska
Minister Spraw
Wewnętrznych,
w porozumieniu
z Ministrem
Sprawiedliwości

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

6

7

8

http://www.mos.gov.pl/kategoria/2227_p
rojekty_rozporzadzen/

Tytuł

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

http://www.mos.gov.pl/kategoria/2227_p
rojekty_rozporzadzen/

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
nadania pracownikom Urzędu
Transportu Kolejowego uprawnień
do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego

Projekt stanowi wykonanie przepisów
art. 99 i 111 ustawy z dnia 19 sierpnia
2011
r.
o przewozie
towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz.
1367).
Obecnie
aktem
wykonawczym
w przedmiotowym
zakresie
jest
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 października 2002 r. w sprawie
nadania
pracownikom
Głównego
Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do
nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1422),
pomimo
że
Główny
Inspektorat
Kolejnictwa został w 2003 r. zastąpiony –
mocą ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym – przez Urząd
Transportu Kolejowego.

47.

48.

4

5

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
19 sierpnia
2011
r.
o przewozie
towarów
niebezpiecznych, w szczególności zapisów:
- rozszerzających katalog wykroczeń funkcjonujący
w polskim systemie prawnym,
- umożliwiających m.in. upoważnionym pracownikom
Urzędu Transportu Kolejowego kontrolę przewozu
towarów niebezpiecznych i nakładanie grzywny
w drodze mandatu karnego za popełnienie
Andrzej Massel
wykroczeń,
Podsekretarz Stanu
zasadnym jest nowelizacja aktu prawnego w zakresie
w MTBiGM
nadania pracownikom Urzędu Transportu Kolejowego
uprawnień do nakładania grzywny w drodze mandatu
karnego za popełnienie wykroczeń związanych
z przewozem towarów niebezpiecznych koleją.
Projektowany akt wykonawczy, będąc merytorycznym
„następcą” obowiązującego rozporządzenia, uchyli go
i usystematyzuje kwestie nakładania grzywny przez
pracowników Urzędu Transportu Kolejowego.
W związku z niewywiązywaniem się Nowelizacja rozporządzenia w zakresie nakładania
przez organizatorów kąpielisk i miejsc grzywien na osoby za wykroczenia określone w art.
wykorzystywanych
do
kąpieli, 193 pkt 5 i pkt 6 ustawy - Prawo wodne.
z obowiązków wynikających z art. 34c
ust. 1, art. 34d ust. 1-3 oraz art. 163 ust. 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
Przemysław Biliński
wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz.
Główny Inspektor
2019, z późn. zm.) zachodzi konieczność
Sanitarny
dokonania nowelizacji rozporządzenia,
MZ
tak aby umożliwić funkcjonariuszom
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nakładanie grzywny w drodze mandatu
karnego za wykroczenia, o których mowa
w art. 193 pkt 5 i pkt 6 ustawy - Prawo
wodne.

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

6

7

8

www.mz.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie nadania
funkcjonariuszom
organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
uprawnień do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

http://bip.transport.gov.pl/
http://bip.rcl.gov.pl/

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
dokonywania i rozpatrywania
zgłoszeń wynalazków i wzorów
użytkowych.

Nowelizacja ma na celu uporządkowanie
funkcjonującego systemu dokonywania
i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków
i wzorów użytkowych.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
dokonywania i rozpatrywania
zgłoszeń znaków towarowych

Nowelizacja ma na celu uporządkowanie
funkcjonującego systemu dokonywania
i rozpatrywania
zgłoszeń
znaków
towarowych, w tym w szczególności
dostosowanie
do
znowelizowanych
przepisów ustawy – Prawo własności
przemysłowej,
wymagań
Traktatu
Singapurskiego
o prawie znaków
towarowych i regulamin do Traktatu
singapurskiego
o
prawie
znaków
towarowych, przyjętych w Singapurze
dnia 27 marca 2006 r. oraz usunięcie
usterek, które pojawiły w praktyce.

49.

50.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
dokonywania i rozpatrywania
zgłoszeń wzorów przemysłowych
51.

Nowelizacja ma na celu uporządkowanie
funkcjonującego systemu dokonywania
i rozpatrywania
zgłoszeń
wzorów
przemysłowych, w tym w szczególności
dostosowanie
do
znowelizowanych
przepisów ustawy – Prawo własności
przemysłowej,
oraz
usunięcie
dostrzeżonych w praktyce niedociągnięć
i nieścisłości obowiązujących przepisów.

4

5

Wprowadzenie
redakcji
odpowiadających
Regulaminowi wykonawczemu do Konwencji Alicja Adamiak
o udzielaniu patentów europejskich. Doprecyzowanie
Prezes Urzędu
kwestii związanych ze zgłoszeniem wynalazków Patentowego RP
i wzorów użytkowych, zgłoszeniem wydzielonym,
pełnomocnictwem, opracowaniem sprawozdania
Grażyna
o stanie techniki oraz związanych z usprawnieniem
Henclewska
postępowania przed Urzędem Patentowym RP.
Podsekretarz Stanu
w MG
Dostosowanie do znowelizowanych przepisów ustawy
– Prawo własności przemysłowej, wymagań Traktatu
Singapurskiego o prawie znaków towarowych
i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie
znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia Alicja Adamiak
27 marca 2006 r. oraz usunięcie usterek, które
Prezes Urzędu
pojawiły
w praktyce
stosowania
prawa. Patentowego RP
Doprecyzowanie w szczególności kwestii związanych
z dowodem pierwszeństwa, pełnomocnictwem, kolizją
Grażyna
towarów. Uzupełnienie przykładowego katalogu
Henclewska
przypadków, w których Urząd Patentowy może Podsekretarz Stanu
wezwać zgłaszającego do złożenia wyjaśnień
w MG
o informacje dotyczące reprezentacji. Rezygnacja
z prowadzenia przez Urząd Patentowy rejestru
pomocniczego znaków towarowych.
Dostosowanie do znowelizowanych przepisów ustawy
– Prawo własności przemysłowej oraz konieczność
usunięcia dostrzeżonych w praktyce niedociągnięć Alicja Adamiak
i nieścisłości obowiązujących przepisów. Rezygnacja
Prezes Urzędu
z wymogu wskazywania w podaniu numeru NIP Patentowego RP
zgłaszającego. Wymóg przedstawienia
wzoru
przemysłowego w różnych ujęciach, nie tylko
Grażyna
w odniesieniu do fotografii, ale i rysunków.
Henclewska
Doprecyzowanie
kwestii
związanych Podsekretarz Stanu
z pełnomocnictwem, opisem wzoru oraz klasyfikacją
w MG
wzorów.

6

7

8

listopad

listopad

listopad

bip.mg.gov.pl

1

Istota projektu

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

bip.mg.gov.pl

Tytuł

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
składania
i
rozpatrywania
wniosków
o
udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego
dla
produktów
leczniczych
i produktów ochrony roślin

Projekt rozporządzenia ma na celu
uporządkowanie
systemu
składania
i rozpatrywania wniosków o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz
usunięcie usterek, które pojawiały się
w praktyce.

5

Doprecyzowanie,
że
wniosek
o
udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego powinien zawierać
numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie
produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązujące obecnie brzmienie budzi wątpliwości
interpretacyjne czy jest to pierwsze pozwolenie
w Polsce lub gdzie indziej. Do wniosku powinno się
dołączać oświadczenie o zgodności z dyrektywą Alicja Adamiak
2001/83/WE i dyrektywą 2001/82/WE. Obowiązek
Prezes Urzędu
ten wynika z art. 2 rozporządzenia 469/2009 z dnia 6 Patentowego RP
maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa
ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. Urz. L
Grażyna
151 z 16.6.2002, str. 1), który stanowi, że również
Henclewska
pierwsze pozwolenie w Unii Europejskiej, a nie tylko Podsekretarz Stanu
w Rzeczypospolitej Polskiej, powinno spełniać
w MG
wymogi dyrektywy (wyrok TS w sprawie C195/2009). W projekcie przewidziano wymóg
publikacji decyzji umarzających i odmownych
w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Publikacja
jest konieczna ze względu na wymogi zawarte
w rozporządzeniach Komisji Europejskiej.
W przedmiotowym projekcie ma nastąpić Projekt rozporządzenia zakłada skreślenie § 3
likwidacja nieuzasadnionego przywileju rozporządzenia oraz w konsekwencji zmiana
w postaci zwrotu kosztów dojazdu brzmienia § 4 ust. 2 pkt 2.
z miejscowości pobliskiej i z powrotem
Kazimierz
dla funkcjonariuszy ABW skierowanych
Mordaszewski
do szkoły, na przeszkolenie lub na studia.
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

6

listopad

III kwartał

7

8

bip.abw.gov.pl

53.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
wysokości oraz warunków wypłaty
uposażenia i innych świadczeń
funkcjonariuszom
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
skierowanym do szkoły, na
przeszkolenia lub na studia

4

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

bip.mg.gov.pl

52.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Dostosowanie wzorów formularzy do Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zmian prawnych, zmian zapisanych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki
w programie
badań
statystycznych publicznej na 2012 rok.
statystyki publicznej na 2012 rok.
III kwartał
Janusz Witkowski
Prezes GUS

(zmiany
według
potrzeb)

Dostosowanie wzorów formularzy do Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zmian prawnych, zmian zapisanych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki
w programie
badań
statystycznych publicznej na 2013 rok.
statystyki publicznej na 2013 rok.

W projekcie nastąpi dodanie elementów
umundurowania funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
gdy
wymaga tego charakter służby.

Projekt
rozporządzenia
zakłada
uzupełnienie
umundurowania wyjściowego oraz umundurowania
ćwiczebnego zimowego, o których mowa w § 9 ust. 1
i § 10 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie umundurowania
funkcjonariuszy
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, odpowiednio o bluzę „olimpijkę”
i czapkę ćwiczebną zimową. Ponadto projekt zakłada
wprowadzenie kilku zmian porządkowych.
Dostosowanie
do
przepisów Wprowadzenie prawidłowego oznaczania załączników
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozporządzenia w związku ze zmianą przepisów
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie w tym zakresie.
sposobu
oznaczania
materiałów
i umieszczaniu na nich klauzul tajności
(Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

Janusz Witkowski
Prezes GUS

III kwartał

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

IV kwartał

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

IV kwartał

7

8

bip.abw.gov.pl

57.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzoru
kwestionariusza osobowego oraz
szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania
postępowania
kwalifikacyjnego
wobec
kandydatów do służby w Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

6

bip.abw.gov.pl

56.

5

www.stat.gov.pl/bip

55.

4

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

www.stat.gov.pl/bip

54.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
określenia wzorów formularzy
sprawozdawczych, objaśnień co do
sposobu ich wypełniania oraz
wzorów kwestionariuszy i ankiet
statystycznych
stosowanych
w badaniach
statystycznych
ustalonych w programie badań
statystycznych
statystyki
publicznej na 2012 rok.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów formularzy
sprawozdawczych, objaśnień co do
sposobu ich wypełniania oraz
wzorów kwestionariuszy i ankiet
statystycznych
stosowanych
w badaniach
statystycznych
ustalonych w programie badań
statystycznych
statystyki
publicznej na 2013 rok.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
umundurowania funkcjonariuszy
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Dostosowanie
do
przepisów Wprowadzenie prawidłowego oznaczania załączników
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozporządzenia w związku ze zmianą przepisów
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie w tym zakresie.
sposobu
oznaczania
materiałów
i umieszczaniu na nich klauzul tajności
(Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

Dostosowanie
do
przepisów Wprowadzenie prawidłowego oznaczania załączników
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozporządzenia w związku ze zmianą przepisów
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie w tym zakresie.
sposobu
oznaczania
materiałów
i umieszczaniu na nich klauzul tajności
(Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

Potrzeba zmiany wynika z konieczności Projektowane zmiany dotyczą:
dostosowania przepisów rozporządzenia 1) uwzględnienia służby w SKW, SWW i CBA, jako
do przepisów ustawy o zaopatrzeniu
okresu zaliczanego do wysługi lat z wyłączeniem
emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
wliczania do tego okresu służby w UOP;
ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, 2) uwzględnienia w § 2 w ust. 1 okresu zawieszenia
BOR, PSP i SW oraz ich rodzin (t.j.
w czynnościach służbowych, jeżeli za ten okres
Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67).
nie
wypłacono
funkcjonariuszowi
100 %
uposażenia;
3) wykreślenia w § 3 w ust. 2 części przepisu
przewidującej konieczność ustalania wysługi lat
w rozkazie o mianowaniu na stanowisko
służbowe.

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

Maciej Hunia
Szef Agencji
Wywiadu

7

8

IV kwartał

IV kwartał

IV kwartał

IV kwartał

www.bip.aw.gov.pl

61.

Dostosowanie
do
przepisów Wprowadzenie prawidłowego oznaczania załączników
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozporządzenia w związku ze zmianą przepisów
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie w tym zakresie.
sposobu
oznaczania
materiałów
i umieszczaniu na nich klauzul tajności
(Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

6

bip.abw.gov.pl

60.

5

bip.abw.gov.pl

59.

4

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

bip.abw.gov.pl

58.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
opiniowania
funkcjonariuszy
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
oraz
wzoru
formularza opinii służbowej
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu
przeprowadzania idokumentowania
przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
niejawnego
nadzorowania,
wytwarzania,
przemieszczania, przechowywania
i obrotu przedmiotami przestępstwa
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu
przeprowadzania i dokumentowania
przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
czynności
operacyjno-rozpoznawczych
zmierzających do sprawdzenia
uzyskanych
wcześniej
wiarygodnych
informacji
o przestępstwie oraz wykrycia
sprawców i uzyskania dowodów
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad
i trybu zaliczania okresów służby,
pracy i innych okresów do wysługi
lat uwzględnianej przy ustalaniu
wzrostu uposażenia zasadniczego
Funkcjonariuszy
Agencji
Wywiadu

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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62.

63.
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Maciej Hunia
Szef Agencji
Wywiadu

IV kwartał

Sławomir
Brodziński Szef
Służby Cywilnej

IV kwartał

Potrzeba zmiany wynika z konieczności Projektowane zmiany dotyczą:
doprecyzowania
i
skorelowania 1) wyłączenia z katalogu funkcjonariuszy, wobec
przepisów
obowiązującego
których kierownicy jednostek organizacyjnych
rozporządzenia oraz wykreślenia z tych
AW posiadają władzę dyscyplinarną, rzecznika
przepisów okresu służby w UOP, który
dyscyplinarnego w okresie sprawowania przez
zaliczany jest do wysługi lat, jako okres
niego tej funkcji;
równorzędny ze służbą w AW.
2) wprowadzenia regulacji jednoznacznie i wprost
przewidującej,
w
sytuacji
wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego przez Szefa AW
lub wydania przez Szefa AW polecenia
przeprowadzenia
czynności
wyjaśniających
wobec jakiegokolwiek funkcjonariusza AW (nie
tylko funkcjonariuszy wymienionych w obecnym
rozporządzeniu), prowadzenie tego postępowania
lub
tych
czynności
przez
rzecznika
dyscyplinarnego wyznaczonego przez Szefa AW.
W związku z dwuletnim okresem W celu zwiększenia poziomu obiektywizmu
stosowania przepisów rozporządzenia sporządzanych ocen okresowych członków korpusu
i napływającymi do Departamentu Służby służby cywilnej oraz uproszczenia i uelastycznienia
Cywilnej
KPRM
uwagami
oraz ich procedur, proponuje się następujące zmiany:
spostrzeżeniami
nt.
problemów  zdefiniowanie wszystkich kryteriów ocen
związanych z obowiązującymi przepisami
okresowych poprzez wprowadzenie opisów
dot. ocen okresowych członków korpusu
przykładowych zachowań na każdym poziomie
służby cywilnej dokonano analizy
oceny oraz w zależności od wybranych
funkcjonowania tych przepisów. Kierując
ostatecznych rozwiązań w tym zakresie
się wnioskami z tej analizy oraz potrzebą
ewentualne zmiany nazw poziomów skali ocen,
usprawnienia i uelastycznienia niektórych  uściślenie przepisów, które budziły najwięcej
rozwiązań
z zakresu
zarządzania
wątpliwości i problemów w ich stosowaniu,
zasobami ludzkimi w służbie cywilnej  redakcyjne
(ujednolicające)
poprawki
proponuje
się
nowelizację
w formularzach oceny okresowej A i B.
rozporządzenia.

7

8

www.kprm.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
warunków
i
sposobu
przeprowadzania ocen okresowych
członków korpusu służby cywilnej

Istota projektu

www.bip.aw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
udzielania
wyróżnień
i przeprowadzania
postępowań
dyscyplinarnych
wobec
funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

5

6

Sławomir
Brodziński Szef
Służby Cywilnej

IV kwartał

Tytuł

1

2

3

4

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych
warunków
i sposobu dokonywania pierwszej
oceny w służbie cywilnej

W związku z dwuletnim okresem
stosowania
rozporządzenia
i napływającymi do Departamentu Służby
Cywilnej
KPRM
uwagami
oraz
spostrzeżeniami
nt.
problemów
związanych z obowiązującymi przepisami
dot. dokonywania pierwszej oceny
w służbie cywilnej dokonano analizy
funkcjonowania tych przepisów. Kierując
się wnioskami z tej analizy oraz potrzebą
usprawnienia i uelastycznienia niektórych
rozwiązań
z zakresu
zarządzania
zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
proponuje
się
nowelizację
rozporządzenia.

W celu zwiększenia poziomu obiektywizmu
sporządzanych pierwszych ocen w służbie cywilnej
oraz uproszczenia i uelastycznienia ich procedur,
proponuje się następujące zmiany:
 zdefiniowanie wszystkich kryteriów pierwszej
oceny
poprzez
wprowadzenie
opisów
przykładowych zachowań na każdym poziomie
oceny oraz w zależności od wybranych
ostatecznych rozwiązań w tym zakresie
ewentualne zmiany nazw poziomów skali ocen,
 uściślenie przepisów, które budziły najwięcej
wątpliwości i problemów w ich stosowaniu,
 redakcyjne
(ujednolicające)
poprawki
w formularzu pierwszej oceny.
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8

www.kprm.gov.pl

Istota projektu

Lp.

64.

Informacja o
Planowany
przyczynach
termin wydania
Adres
ew. rezygnacji
rozporządzenia/
BIP
z opracowadata wydania
nia aktu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

