Warszawa, 17 maja 2017 r.

WYKAZ
PRAC LEGISLACYJNYCH
PREZESA RADY MINISTRÓW
(od dnia 16 listopada 2015 r.)

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

Nr

Odzwierciedlenie treści komunikatu Komisji
Europejskiej, w którym określa się (raz na dwa lata)
równowartość progów stosowania przepisów
dyrektyw w walutach krajowych państw
członkowskich.

Dariusz Piasta
p.o. Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych

Realizacja obowiązku cyklicznego
wydawania rozporządzenia (co dwa
lata) wynikająca z art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.

Określenie kwot wartości zamówień i konkursów,
od których uzależniony jest obowiązek
przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w wysokości
odpowiadającej kwotom określonym
w dyrektywach dotyczących zamówień.

Dariusz Piasta
p.o. Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia
wynika ze zmian ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów,
wprowadzonych na mocy ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie
ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz niektórych innych
ustaw m.in. w zakresie rozszerzenia
kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Pozostałe zmiany, które zostaną
wprowadzone w projekcie nowelizacji
wynikają z potrzeby doprecyzowania
przepisów obowiązującego
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie właściwości miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
w związku z wątpliwościami co do
zakresu właściwości delegatur UOKiK,
które powstały w trakcie stosowania
tych przepisów.

Art. 49a i rozdział 3a ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, wprowadzone nowelą
z dnia 5 sierpnia 2015 r., zawierają m.in. nowy:
− rodzaj postępowań prowadzonych przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
tj. postępowanie w sprawie o uznanie
postanowień wzorca za niedozwolone,
− instrument w postaci występowania do
przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony
konkurencji i konsumentów bez wszczynania
postępowania.
W związku z tym konieczne jest uregulowanie
kwestii związanych z właściwością miejscową
i rzeczową delegatur UOKiK w tego rodzaju
postępowaniach i uzupełnienie katalogu zadań
delegatur UOKiK.
Ze względu na pojawiające się wątpliwości co do
zakresu właściwości delegatur, przepisy
rozporządzenia będą doprecyzowane,
w szczególności w zakresie rozgraniczenia
właściwości miejscowej delegatur UOKiK oraz
centrali z siedzibą w Warszawie na gruncie
postępowań antymonopolowych i w sprawach
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Adam Jasser
Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

IV kwartał
2015 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
28.12.2015 r.
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 2254)

IV kwartał
2015 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
28.12.2015 r.
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 2263)

uokik.gov.pl/bip.php

3.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
właściwości miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Realizacja obowiązku cyklicznego
wydawania rozporządzenia (co dwa
lata) wynikająca z art. 35 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

uzp.gov.pl/cmsws/
page/?F:243

2.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
średniego kursu złotego
w stosunku do euro
stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień
publicznych.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

uzp.gov.pl/cmsws/
page/?F:243

1.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
29.03.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 475)

Strona 1

Nr

Projekty rozporządzeń Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
zarządzenia przedterminowych
wyborów do organów jednostek
samorządu terytorialnego.

Regulacja uzależniona jest od
zaistnienia przyczyn uzasadniających
zarządzenie wyborów
przedterminowych, tj. wygaśnięcia
mandatu wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), lub odwołanie (rozwiązanie)
organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego.
O ww. przyczynach informują
właściwi wojewodowie.

Istota projektu

Celem projektów rozporządzeń jest wyznaczenie
daty wyborów oraz kalendarza poszczególnych
czynności wyborczych.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łochowa w województwie
mazowieckim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowej Sarzyny
w województwie podkarpackim.

4.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zatora w województwie
małopolskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Radomsko
w województwie łódzkim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Mirzec w województwie
świętokrzyskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Chrzanowa w województwie
małopolskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koszęcin w województwie
śląskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Witkowa w województwie
wielkopolskim.

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Sebastian
Chwałek
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

msw.bip.gov.pl

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

90 dni
od zaistnienia
przyczyny

Rozporządzenie
PRM z dnia
24.11.2015 r.
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 1955)
Rozporządzenie
PRM z dnia
7.12.2015 r.”
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 2057)
Rozporządzenie
PRM z dnia
10.12.2015 r.
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 2110)
Rozporządzenie
PRM z dnia
10.12.2015 r.
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 2114)
Rozporządzenie
PRM z dnia
22.12.2015 r.
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 2197)
Rozporządzenie
PRM z dnia
15.01.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 83)
Rozporządzenie
PRM z dnia
21.01.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 107)
Rozporządzenie
PRM z dnia
21.01.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 109)

Strona 2

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzebiatowa
w województwie zachodniopomorskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sulmierzyc w województwie
wielkopolskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie
łódzkim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gniewoszów
w województwie mazowieckim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Opinogóra Górna
w województwie mazowieckim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Pcim w województwie
małopolskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dygowo w województwie
zachodniopomorskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sztutowo w województwie
pomorskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubrańca w województwie
kujawsko-pomorskim.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dzierzgowo
w województwie mazowieckim.

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Rozporządzenie
PRM z dnia
29.03.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 407)
Rozporządzenie
PRM z dnia
4.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 449)
Rozporządzenie
PRM z dnia
18.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 547)
Rozporządzenie
PRM z dnia
18.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 548)
Rozporządzenie
PRM z dnia
27.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 607)
Rozporządzenie
PRM z dnia
08.06.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 826)
Rozporządzenie
PRM z dnia
23.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1329)
Rozporządzenie
PRM z dnia
29.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1403)
Rozporządzenie
PRM z dnia
10.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1672)
Rozporządzenie
PRM z dnia
25.11.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1939)

Strona 3

Adres
BIP

Nr

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard
w województwie zachodniopomorskim.

Rozporządzenie
PRM z dnia
14.02.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 269)

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Herby w województwie
śląskim.

Rozporządzenie
PRM z dnia
27.02.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 441)

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie
warmińsko-mazurskim.

Rozporządzenie
PRM z dnia
07.04.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 747)

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie
mazowieckim.

Rozporządzenie
PRM z dnia
09.05.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 913)

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Głównemu
Urzędowi Nadzoru
Budowlanego.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie
rozporządzenia do zmian zawartych
w ustawie – Prawo budowlane oraz
w przepisach dotyczących wyrobów
budowlanych. Ponadto zachodzi
potrzeba zmian organizacyjnych
w GUNB, w szczególności w związku
z wdrożeniem systemu
Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją (EZD).

Propozycja nowelizacji przewiduje:
1) utworzenie nowych komórek organizacyjnych:
− Departamentu Prawnego,
− Biura Organizacyjnego,
− Biura Administracyjno-Finansowego;
2) wyłączenie z Biura Dyrektora Generalnego
Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej
– w celu sprawnego wdrożenia systemu EZD
i zapewnienia bardziej efektywnego działania
GUNB.

Tomasz
Żuchowski
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury
i Budownictwa

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

miib.bip.gov.pl

5.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

styczeń
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
20.01.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 106)

Strona 4

Nr

Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zgodnie z programem badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2015, w szczególności
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia
19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych innych
ustaw.

Nowelizacja ma na celu umożliwienie
Prezesowi Rady Ministrów wskazania
większej liczby członków Zespołu do
Spraw Nagród.

Projekt przewiduje przyznanie Prezesowi Rady
Ministrów możliwości wskazania 9 osób
wchodzących w skład Zespołu ds. Nagród (zamiast
5 osób), co wpłynie na utrzymanie dotychczasowej
liczebności członków Zespołu (20 członków),
w związku ze zmniejszeniem liczby osób
wskazanych przez ministra ds. nauki (z 5 do 3 osób)
oraz ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego
(z 5 do 3 osób).

Beata Kempa
Minister –
Członek Rady
Ministrów

Realizacja upoważnienia zawartego
w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym znowelizowanym
ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
o komisjach lekarskich podległych
ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych.

Rozporządzenie określi warunki i tryb
przyznawania odszkodowań osobom udzielającym
pomocy Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
a także rodzaje i wysokość świadczeń
odszkodowawczych przysługujących w przypadku
utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu
albo szkody w mieniu podczas udzielania lub
w związku z udzielaniem pomocy CBA.

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Janusz Witkowski
Prezes Głównego
Urzędu
Statystycznego

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

I półrocze
2016 r.

Prezes GUS pismem
z dn. 12.09.2016 r.
poinformował
o bezzasadności
opracowania
projektu w związku
z upływem
terminów
przekazywania
danych
wynikających
z wzorów
formularzy
statystycznych
będących
przedmiotem
rozporządzenia.

Adres
BIP

IV kwartał
2015 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
22.12.2015 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 9)

bip.rcl.gov.pl

8.

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, naukowo-techniczne
lub artystyczne.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
odszkodowań przyznawanych
osobom udzielającym pomocy
Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu,
niebędącymi jego
funkcjonariuszami.

Dostosowanie wzorów formularzy do
zmian wprowadzonych w programie
badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2015,
w szczególności w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 19 listopada
2015 r. o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych
innych ustaw.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

7.

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 2015 rok.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

stat.gov.pl/bip

6.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

I półrocze
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
29.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1473)

Strona 5

Nr

Tytuł

Istotą zmian będzie wprowadzenie trzech trybów
przekazywania spraw lub grup spraw:
− z urzędu przez Prokuratorię Generalną Skarbu
Państwa,
− na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb
Państwa,
− obligatoryjnego przekazywania sprawy na
wniosek Prezesa Rady Ministrów i ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Nowelizacja wyeliminuje trudności interpretacyjne,
które mogłyby powstać, gdyby rozporządzenie
pozostało w niezmienionym brzmieniu.

Filip Grzegorczyk
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada
podwyższenie funkcjonariuszom ABW dodatków
za posiadany stopień służbowy z dniem 1 stycznia
2016 r.

Piotr Pogonowski
p.o. Szefa Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Istotą projektu będzie w szczególności:
− włączenie stanowisk: dyrektora izby skarbowej
i jego zastępcy, dyrektora BKIP i jego zastępcy
oraz naczelnika urzędu skarbowego do katalogu
wyższych stanowisk w służbie cywilnej,
− utworzenie jednej wspólnej tabeli stanowisk
i wymagań kwalifikacyjnych dla członków
korpusu służby cywilnej zatrudnionych w izbach
skarbowych i BKIP z jednoczesnym
uporządkowaniem katalogu stanowisk
i ujednoliceniem wymagań kwalifikacyjnych na

Monika
Dziadkowiec
Dyrektor
Departamentu
Służby Cywilnej
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Adres
BIP

I półrocze
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
29.03.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 447)

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
10.03.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 373)

II kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
05.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 509)

legislacja.rcl.gov.pl

12.

Nowelizacja rozporządzenia
spowodowana jest koniecznością
dostosowania regulacji dotyczących
izb skarbowych i Biura Krajowej
Informacji Podatkowej do zmian, które
wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.,
w związku z uchwaleniem ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji
podatkowej.

Sławomir
Sosnowski
Dyrektor Biura
Prawnego
w Centralnym
Biurze
Antykorupcyjnym

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

bip.abw.gov.pl

11.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
dodatków do uposażenia
funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
określenia stanowisk
urzędniczych, wymaganych
kwalifikacji zawodowych stopni
służbowych urzędników służby
cywilnej, mnożników do
ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania
i wypłacania innych świadczeń

Przewiduje się – w odniesieniu do sztywnych
stawek uposażenia zasadniczego – wprowadzenie
stawek widełkowych, a także w odniesieniu do
istniejących już stawek widełkowych –
podniesienie ich górnego poziomu o 300 zł. Celem
planowanych zmian jest zwiększenie satysfakcji
funkcjonariuszy CBA z tytułu pełnionej służby
i ograniczenie liczby zwolnień ze służby.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

bip.msp.gov.pl

10.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zakresu i trybu współdziałania
Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa z właściwymi
podmiotami przy wykonywaniu
zastępstwa procesowego Skarbu
Państwa i zastępstwa
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przy wydawaniu opinii
prawnych.

Obowiązujące rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 6 października
2010 r. było dotychczas nowelizowane
jedynie w zakresie dodania dwóch
nowych stanowisk służbowych
i obniżenia dolnego poziomu stawki
uposażenia zasadniczego dla
stanowiska eksperta. Znowelizowanie
rozporządzenia jest niezbędne w celu
umożliwienia rozdysponowania
przyznanych środków zgodnie
z wytycznymi Ministra Finansów.
Konieczność nowelizacji
rozporządzenia wynika ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy
o Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa oraz niektórych innych ustaw,
która weszła w życie w dniu
19 listopada 2015 r. Nowa regulacja
wprowadza trzy tryby przekazywania
spraw pomiędzy Prokuratorią
Generalną a podmiotami
reprezentującymi Skarb Państwa –
poprzednio ustawa przewidywała tylko
jeden tryb.
Nowelizacja rozporządzenia związana
jest z zaplanowaniem w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2016
dodatkowych środków w części 57
ABW dotyczącej funduszu uposażeń
funkcjonariuszy ABW.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

bip.rcl.gov.pl

9.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
stawek uposażenia
zasadniczego na
poszczególnych stanowiskach
służbowych funkcjonariuszy
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego oraz wzrostu
uposażenia zasadniczego
z tytułu wysługi lat.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

II kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
29.01.2016
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 125)

Strona 6

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

przysługujących członkom
korpusu służby cywilnej.

Adres
BIP

stanowiskach pracy przewidzianych w tych
urzędach.
W związku z wejściem w życie
nowych przepisów zmieniających akty
prawne, w których określone zostały
wykroczenia podlegające karze
grzywny w drodze mandatów karnych
nakładanych przez funkcjonariuszy
Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa i Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zmianą
publikatorów aktów prawnych
niezbędne jest wprowadzenie zmian
w tym zakresie do obowiązującego
rozporządzenia, zgodnie
z upoważnieniem zawartym w art. 95
§ 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. –
Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia.

Konieczność określenia wzorów
formularzy sprawozdawczych
stosowanych w badaniach
statystycznych statystyki publicznej na
rok 2016.

Dostosowanie wzorów formularzy do
zmian prawnych, które
następują w trakcie roku ich
stosowania oraz zmian
wprowadzonych w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na
rok 2016.

Wprowadzenie lub uchylenie katalogu przepisów,
w których określone zostały wykroczenia
podlegające karze grzywny w drodze mandatów
karnych nakładanych przez funkcjonariuszy
Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jacek Bogucki
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zgodnie z programem badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2016.

Janusz Witkowski
Prezes Głównego
Urzędu
Statystycznego

Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zgodnie z programem badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2016.

Janusz Witkowski
Prezes Głównego
Urzędu
Statystycznego

czerwiec
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
15.11.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1873)

I półrocze
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
15.03.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 460)

stat.gov.pl/bip

15.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

stat.gov.pl/bip

14.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów formularzy
sprawozdawczych, objaśnień co
do sposobu ich wypełniania
oraz wzorów kwestionariuszy
i ankiet statycznych
stosowanych w badaniach
statystycznych ustalonych
w programie badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2016.
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

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

bip.minrol.gov.pl

13.

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

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

I półrocze
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
30.09.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1722)
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Nr

Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zgodnie z programem badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2016.

Janusz Witkowski
Prezes Głównego
Urzędu
Statystycznego

Konieczność określenia wzorów
formularzy sprawozdawczych
stosowanych w badaniach
statystycznych statystyki publicznej na
rok 2017.

Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zgodnie z programem badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2017.

Janusz Witkowski
Prezes Głównego
Urzędu
Statystycznego

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia
wynika ze zmian wprowadzonych do
ustawy z dnia 24 sierpnia 200l r. –
Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia, polegających m.in. na
przeniesieniu, z wojewodów na
naczelnika urzędu skarbowego,
kompetencji w zakresie poboru
należności wynikających
z grzywien nakładanych mandatami
karnymi.

Projektowana zmiana przewiduje rezygnację
z przekazywania organowi egzekucyjnemu odcinka
,,D" formularza mandatu karnego i przeznaczenie
go dla wierzyciela w związku z tym, że wierzyciel
staje się odpowiedzialny za prawidłowość
wystawienia tytułu wykonawczego będącego
podstawą wszczęcia i prowadzenia postępowania
egzekucyjnego.
Ponadto projekt zakłada, że odcinek „E” formularza
mandatu karnego zostanie przeznaczony dla organu
rozliczającego, tj. odpowiednio – właściwego
miejscowo dyrektora izby skarbowej lub Głównego
Inspektora Transportu Drogowego, które będą

Paweł
Szałamacha
Minister
Finansów

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

II półrocze
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
02.02.2017 r.
(Dz U. z 2017 r.
poz. 249)

II półrocze
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
14.03.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 837)

legislacja.rcl.gov.pl

18.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
sposobu nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego.

Dostosowanie wzorów formularzy do
zmian prawnych, które
następują w trakcie roku ich
stosowania oraz zmian
wprowadzonych w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na
rok 2016.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

stat.gov.pl/bip

17.

statystycznych ustalonych
w programie badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2016.
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 rok 2016.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów formularzy
sprawozdawczych, objaśnień co
do sposobu ich wypełniania
oraz wzorów kwestionariuszy
i ankiet statycznych
stosowanych w badaniach
statystycznych ustalonych
w programie badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2017.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

stat.gov.pl/bip

16.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

IV kwartał
2015 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
30.12.2015 r.
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 2358)

Strona 8

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Obowiązek wydania przedmiotowego
rozporządzenia wynika z postanowień
art. 1 pkt. 18 i pkt. 38 oraz art. 11
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo własności
przemysłowej oraz niektórych innych
ustaw.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
09.09.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1482)

legislacja.rcl.gov.pl

20.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
rejestrów prowadzonych przez
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej.

prowadzić gospodarkę drukami ścisłego
zarachowania.
Rozszerzona zostanie także treść odcinka „C”
formularza mandatu karnego przeznaczonego dla
ukaranego o pouczenie, że wystąpienie do sądu
z wnioskiem o uchylenie mandatu nie zwalnia
z obowiązku uiszczenia grzywny.
Z dotychczas obowiązującego rozporządzenia
zostaną wykreślone przepisy regulujące sposób
dokonywania zmian dotyczących dodatkowych praw
ochronnych w rejestrze patentowym. W projekcie
nowelizacji zostaną także:
− wymienione enumeratywnie dane podlegające
publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej,
− wprowadzone dodatkowe załączniki, które
powinny być dołączone do wniosku
o przedłużenie okresu obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego dotyczące
korzystania z tzw. „korzyści klinicznej” oraz
„produktu sierocego”, które wynikają z art. 36
ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1901/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów
leczniczych stosowanych w pediatrii.
Projekt rozporządzenia w stosunku do dotychczas
obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej będzie zawierał
niezbędne zmiany wynikające z:
− ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności
przemysłowej,
− potrzeby przejścia z prowadzenia rejestrów UP
w formie papierowej na formę elektroniczną.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

19.

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

Potrzeba zmiany rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca
2003 r. w tej sprawie wynika:
− z utworzenia odrębnego rejestru
dodatkowych praw ochronnych,
− ze zmiany delegacji ustawowej
dotyczącej rozporządzenia w sprawie
szczegółowych wymogów, jakim
powinien odpowiadać wniosek
o udzielenie dodatkowego prawa
ochronnego dla produktów
leczniczych i produktów ochrony
roślin,
wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
własności przemysłowej oraz
niektórych innych ustaw.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
12.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 115)
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Nr

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wzorów dokumentów
patentowych, dodatkowych
świadectw ochronnych,
świadectw ochronnych,
świadectw rejestracji oraz
dowodów pierwszeństwa
wydawanych przez Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej.

Obowiązek wydania przedmiotowego
rozporządzenia wynika z postanowień
art. 1 pkt. 18, pkt. 38 oraz art. 11
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo własności
przemysłowej oraz niektórych innych
ustaw.

W projekcie rozporządzenia określone zostaną
wzory: dokumentów patentowych, dodatkowych
świadectw ochronnych dla produktów leczniczych
oraz produktów ochrony roślin, świadectw
ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe,
świadectw rejestracji wzoru przemysłowego,
oznaczeń geograficznych i topografii układu
scalonego oraz dowodu pierwszeństwa dla
wynalazku, wzoru użytkowego wzoru
przemysłowego i znaku towarowego wydawane
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
wykonywania działalności
telekomunikacyjnej w Sieci
Łączności Rządowej.

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze zmiany
delegacji ustawowej zawartej w art. 5
ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne
wprowadzonej ustawą z dnia 16
listopada 2012 r. o zmianie ustawy –
Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1445), polegającej na
uwzględnieniu w ww. przepisie
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego jako podmiotu
organizującego oraz zarządzającego
systemem niejawnym funkcjonującym
w Sieci Łączności Rządowej.
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw
dotychczasowe rozporządzenie
zachowuje moc do dnia wejścia
w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 tej
ustawy, jednak nie dłużej niż przez
okres 24 miesięcy od dnia jej wejścia
w życie.
Wprowadzenie projektowanych
regulacji jest istotne ze względu na rolę
jaką spełnia SŁR w zapewnieniu
łączności dla potrzeb Kancelarii

Nowe rozporządzenie będzie uwzględniać zmianę
delegacji ustawowej i zmiany o charakterze
legislacyjno-redakcyjnym. Projektowany akt
prawny stworzy podstawy formalno-prawne oraz
warunki organizacyjno-techniczne do rozbudowy
i modernizacji wydzielonego systemu
teleinformatycznego wykorzystywanego na
potrzeby szeroko pojętej administracji publicznej.
Zapewni poprawną eksploatację i utrzymanie
istniejących sieci i systemów telekomunikacyjnych
z wykorzystaniem dotychczasowych struktur
organizacji, eksploatacji i zarządzania sieciami
teleinformatycznymi administracji rządowej.
Obecnie funkcjonujący SŁR zostanie rozbudowany
o komponent dyspozytorskiej łączności radiowej,
zgodnie z wnioskiem ABW oraz potrzebami służb
resortu spraw wewnętrznych.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia określi:
− kompetencje organów administracji rządowej
(odpowiedzialność za administrowanie,
eksploatację i utrzymanie SŁR),
− zakres stosowania SŁR (zakres korzystania
z usług i uprawnienia użytkowników),
− procedury dotyczące podłączania i odłączania
użytkowników SŁR.
Ponadto w projekcie doprecyzowane zostaną
kwestie związane z finansowaniem, rozbudową,
modernizacją, utrzymaniem oraz
sprawozdawczością, dotyczące poszczególnych
komponentów wchodzących w skład SŁR.
Przepisy zawarte w projekcie uwzględniać będą

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
30.09.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1659)

msw.bip.gov.pl

22.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

21.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Tomasz Zdzikot
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

I półrocze
2016 r.

Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
pismem z dnia
13.09.2016 r.,
odstąpił od
opracowania
rozporządzenia.
Zgodnie z opinią
RCL niektóre
przepisy
z projektowanych
regulacji należą do
materii ustawowej.
Zasadne jest więc
opracowanie
odrębnej ustawy
regulującej
całokształt
funkcjonowania
Sieci Łączności
Rządowej.
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Nr

Tytuł

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

faktyczny zakres zadań realizowanych przez
podmioty administracji rządowej oraz zapewnią
poprawną eksploatację i utrzymanie istniejących
sieci i systemów telekomunikacyjnych, co umożliwi
podmiotom administracji rządowej lub podmiotom
wykonującym zadania na rzecz administracji
rządowej dostęp do bezpiecznych usług
telekomunikacyjnych, w szczególności łączności
głosowej, usług opartych o transmisję danych oraz
wideokonferencji.

Poza dostosowaniem obowiązujących przepisów do
zmian ustawowych przewiduje się również dodanie
nowych przepisów, które uwzględniać będą
poszerzony zakres regulacji dotyczących
przewożenia dzieci poszczególnymi rodzajami
pojazdów samochodowych. Jednocześnie
zwiększone zostaną grzywny nakładane w drodze
mandatu karnego za naruszanie przepisów
określających sposób przewożenia dzieci
w pojazdach oraz za niekorzystanie z pasów
bezpieczeństwa przez osoby dorosłe.
Zwiększona zostanie także wysokość grzywien
nakładanych w drodze mandatu karnego za
wykroczenia przeciwko pieszym i rowerzystom.

Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Projekt nowelizacji przedmiotowego
rozporządzenia zakłada zmiany mnożnika
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku
funkcyjnego prezesa kolegium, wiceprezesa oraz
etatowego członka kolegium, a także zmiany stawki
wynagrodzenia zasadniczego pracowników biura
kolegium.

Sebastian
Chwałek
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

I kwartał
2016 r.

Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
pismem z dn.
23.11.2016 r.
odstąpił od
opracowania
rozporządzenia
w związku
z podjęciem prac
analitycznych
w celu
oprawcowania
kompleksowej
koncepcji zmian
przepisów
dotyczących
bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

msw.bip.gov.pl

24.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej
oraz szczegółowych zasad
wynagradzania prezesa,
wiceprezesa, pozostałych
członków samorządowego
kolegium odwoławczego
i pracowników biura tego
kolegium.

Prezydenta, Kancelarii Sejmu,
Kancelarii Senatu, administracji
rządowej oraz innych podmiotów,
zarówno w działalności bieżącej, jak
i w sytuacjach kryzysowych. SŁR
może być jednym z elementów
systemu łączności na potrzeby systemu
kierowania bezpieczeństwem
narodowym, bezpieczeństwem
i porządkiem publicznym oraz na
potrzeby ratownictwa.
Nowelizacja rozporządzenia ma na
celu dostosowanie przepisów do zmian
wprowadzonych w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym wdrażających
przepisy prawa UE, które odnoszą się
do obowiązkowego stosowania pasów
bezpieczeństwa i urządzeń
przytrzymujących dla dzieci
w pojazdach. Ponadto zakłada się
podniesienie wysokości grzywien dla
sprawców wykroczeń objętych
regulacją co powinno przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa
podróżujących samochodami oraz
pieszych i rowerzystów.
Nowelizacja rozporządzenia związana
jest z zaplanowaniem w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2016
dodatkowych środków na regulację
wynagrodzeń w wysokości 5,5%
(w stosunku do wynagrodzeń
zaplanowanych na rok 2015) dla
samorządowych kolegiów
odwoławczych i planowanym
podwyższeniem wynagrodzeń
w kolegiach od dnia 1 stycznia 2016 r.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

msw.bip.gov.pl

23.

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

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

IV kwartał
2015 r./
I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
29.03.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 432)

Strona 11

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

W dniu 30 września 2015 r. z funkcji
członka Krajowej Komisji
Uwłaszczeniowej zrezygnowała Pani
Joanna Adamczyk-Siwek. Z uwagi na
konieczność zapewnienia ciągłości
pracy Komisji, terminowego
załatwiania spraw oraz
sześcioosobowego składu Komisji
(niezbędnego do utworzenia dwóch lub
więcej trzyosobowych składów
orzekających Komisji) niezbędne jest
powołanie nowego członka Komisji
w miejsce ww. osoby.

Zmiana § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie
powołania i trybu działania Krajowej Komisji
Uwłaszczeniowej polegająca na zmianie członka
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Sebastian
Chwałek
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

II kwartał
2016 r.

26.

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 dyrektywy INSPIRE,
realizacji polityki państwa w zakresie
informatyzacji i rozwoju społeczeństwa
informacyjnego oraz bieżącej realizacji polityki
w zakresie geodezji i kartografii.

Kazimierz
Bujakowski
Główny Geodeta
Kraju

II kwartał
2016 r.

27.

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

Przyczyną wprowadzenia
projektowanych rozwiązań są zmiany
w systemie szkolnictwa wyższego oraz
niejednoznaczność niektórych zapisów,
utrudniających klasyfikację
przedstawianych dokumentów.

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

Aleksander
Stępkowski
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Zagranicznych

Rozporządzenie ma na celu doprecyzowanie trybu
przygotowania informacji o sytuacji osób starszych.

Zuzanna
Grabusińska
Dyrektor Dep.
Polityki
Senioralnej
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy
i Polityki
Społecznej

Nr

25.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenia w sprawie
powołania i trybu działania
Krajowej Komisji
Uwłaszczeniowej.

II kwartał
2016 r.*
Rozporządzenie
PRM z dnia
25.07.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 1141)

mpips.gov.pl/bip

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z przyjęcia
ustawy o osobach starszych, która
zobowiązuje do określenia w drodze
rozporządzenia trybu przygotowania
informacji nt. sytuacji osób starszych.

rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie trybu
przygotowania informacji
o sytuacji osób starszych.

Adres
BIP

legislacja.rcl.gov.pl

28.

Tytuł

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

msw.bip.gov.pl

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
21.09.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1530)

Strona 12

Nr

III kwartał
2016 r.

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada
podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego
we wszystkich grupach zaszeregowania
funkcjonariuszy AW.

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Nowelizacja rozporządzenia wynika
z konieczności określenia nowego
wzoru legitymacji służbowej
funkcjonariusza AW i określenia
nowego terminu ważności tej
legitymacji.

Określenie nowego wzoru legitymacji służbowej
funkcjonariusza AW oraz zmiana terminu ważności
tej legitymacji wynikająca z obecnie
obowiązującego rozporządzenia.

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Nowelizacja rozporządzenia wynika
z konieczności wprowadzenia zmian
dotyczących formularza świadectwa
służby w AW oraz zasad jego
wydawania, sprostowania
i przechowywania w aktach
osobowych funkcjonariusza AW oraz
sposobu potwierdzenia jego
otrzymania, a także możliwości
uszczegółowienia treści w nim
zawartych.

W projekcie planuje się wprowadzenie:
− możliwości udzielenia upoważnienia
funkcjonariuszowi AW do wydawania, w imieniu
Szefa AW, świadectw służby funkcjonariuszy
zwalnianych z AW i sprostowań tych świadectw,
− uszczegółowienia sposobu potwierdzenia
otrzymania świadectwa służby przez
funkcjonariusza zwalnianego ze służby w AW
(podpis i data),
− uszczegółowienia treści świadectwa służby przez
dodanie informacji o charakterze służby w AW
(przygotowawcza, stała),
− terminu na złożenie wniosku przez
funkcjonariusza zwalnianego ze służby w AW
o zawarcie w świadectwie informacji
o wysokości i składnikach uposażenia
funkcjonariusza oraz o jego kwalifikacjach.
Zakłada się również:

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
08.04.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 518)

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
12.12.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 2098)

legislacja.rcl.gov.pl

32.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadectwa służby
w Agencji Wywiadu.

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Adres
BIP

legislacja.rcl.gov.pl

31.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie grup
zaszeregowania stanowisk
służbowych funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu i stawek
uposażenia zasadniczego w tych
grupach oraz wzrostu
uposażenia zasadniczego
z tytułu wysługi lat.
Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wzoru legitymacji
służbowej i innych
dokumentów funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu.

Wprowadzenie zmian w przedmiotach ubioru
ćwiczebnego oraz określenie sposobów właściwego
noszenia ich przez funkcjonariuszy AW.

Nowelizacja rozporządzenia wynika
z konieczności dokonania zmian
w przedmiotach ubioru ćwiczebnego
funkcjonariuszy AW, w związku
z potrzebą dostosowania tego ubioru
do współczesnych wzorów i modeli
umundurowania służb mundurowych.
Nowelizacja rozporządzenia związana
jest z zaplanowaniem w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2016
środków finansowych na wzrost
uposażeń funkcjonariuszy AW. Zmiana
rozporządzenia ma na celu
wprowadzenie systemu motywującego
funkcjonariuszy AW i zachęcającego
osoby o wysokich kwalifikacjach do
podejmowania służby w AW.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

legislacja.rcl.gov.pl

30.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
umundurowania
funkcjonariuszy Agencji
Wywiadu.

Istota projektu

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

29.

Tytuł

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

II kwartał
2016 r.

Strona 13

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Aleksander
Bobko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego

34.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie warunków
i sposobu przeprowadzania
ocen okresowych urzędników
służby cywilnej i pracowników
służby cywilnej.

Konieczność opracowania nowego
rozporządzenia wynika ze zmiany
upoważnienia do jego wydania oraz
zmiany zakresu podmiotowego ocen
okresowych członków korpusu służby
cywilnej, wynikających z przyjęcia
ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o służbie cywilnej
oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie zaproponowane zostaną zmiany
dotyczące ocen okresowych, dostosowujące je do
nowego zakresu podmiotowego wynikającego ze
znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej.
Ocenom okresowym będą podlegać urzędnicy
i pracownicy służby cywilnej, natomiast nie będą
podlegać osoby zatrudnione na wyższych
stanowiskach w służbie cywilnej.

Monika
Dziadkowiec
Dyrektor
Departamentu
Służby Cywilnej
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

35.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wielokrotności
kwoty bazowej, zasad
wynagradzania pracowników
regionalnych izb
obrachunkowych,
wymaganych kwalifikacji oraz
zasad ustalania ryczałtu, diet
i zwrotu kosztów podróży
pozaetatowych członków

Nowelizacja rozporządzenia związana
jest z zaplanowaniem w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2016
dodatkowych środków na podwyżkę
wynagrodzeń dla pracowników
regionalnych izb obrachunkowych
o 5,5%, w stosunku do 2015 r.

W projekcie planowana jest zmiana wielokrotności
kwoty bazowej wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego dla prezesa, jego zastępcy
i etatowych członków kolegiów izb.
Dla pracowników regionalnych izb
obrachunkowych przewidziane jest podwyższenie
minimalnych i maksymalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego.

Mariusz
Błaszczak
Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Adres
BIP

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
25.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 594)

II kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
04.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 470)

legislacja.rcl.gov.pl

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z przyjęcia
ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

legislacja.rcl.gov.pl

33.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wykazu zawodów
regulowanych podlegających
wzajemnemu ostrzeganiu
państw członkowskich.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

bip.nauka.gov.pl

− uchylenie przepisu dotyczącego usuwania z akt
osobowych funkcjonariusza AW i niszczenia
wydanego świadectwa służby, które było
sprostowane,
− zmiany dostosowawcze wzoru formularza
świadectwa służby.
W projekcie planowane jest określenie zawodów
regulowanych:
− mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów –
w celu objęcia tych zawodów przepisami
regulującymi mechanizm ostrzeżeń między
państwami członkowskimi, w celu
przekazywania inf. o osobach, wobec których
orzeczono zakaz, zawieszenie, ograniczenie lub
pozbawienie prawa wykonywania zawodu, oraz
by wskazać zawody, w których przypadku będzie
weryfikowana znajomość języka polskiego;
− związanych z edukacją osób małoletnich, w tym
opieką nad dziećmi i wczesną edukacją – w celu
objęcia tych zawodów przepisami regulującymi
mechanizm ostrzeżeń.

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
25.05.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 743)

Strona 14

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

kolegiów izb.

Rozporządzenie będzie nakładało na właściwe
organy wydające decyzje w sprawach uznania
kwalifikacji zawodowych oraz przyjmujące
oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi
transgranicznej obowiązek informowania
koordynatora systemu uznawania kwalifikacji
w zawodach regulowanych o:
− zmianach wymogów dotyczących zawodów
regulowanych i działalności regulowanych oraz
ustanowieniu nowych wymogów,
− wydanych decyzjach w sprawach uznania
kwalifikacji zawodowych i przyjętych
oświadczeniach.

Aleksander
Bobko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego

37.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie przeniesienia
planowanych dochodów
i wydatków budżetowych,
w tym wynagrodzeń, między
częścią budżetu państwa,
której dysponentem jest
Minister Obrony Narodowej,
a częścią odpowiadającą
powszechnym jednostkom
organizacyjnym prokuratury.

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z art. 72 ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o prokuraturze, uchwalonej
w dniu 28 stycznia 2016 r.
i z włączenia dotychczasowych
prokuratur wojskowych w struktury
powszechnych jednostek
organizacyjnych. Rozporządzenie
powinno wejść w życie 4 marca
2016 r., tj. w dniu wejścia w życie
ustawy.

Celem rozporządzenia jest przeniesienie
planowanych dochodów i wydatków budżetowych
między częścią budżetu państwa, której
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej,
a częścią odpowiadającą powszechnym jednostkom
organizacyjnym prokuratury.

Bogdan
Święczkowski
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Sprawiedliwości

38.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie nadania statutu
Instytutowi Zachodniemu
im. Zygmunta
Wojciechowskiego.

Celem wydania rozporządzenia jest
wykonanie delegacji ustawowej z art. 1
ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r.
o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta
Wojciechowskiego, poprzez określenie
w statucie Instytutu jego organizacji
wewnętrznej i trybu pracy jego
organów.

Statut Instytutu Zachodniego im. Zygmunta
Wojciechowskiego określać będzie m.in. zadania
Dyrektora i Rady Instytutu, tryb wyboru
kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu,
wymagania wobec członków Rady Instytutu oraz
strukturę wewnętrzną Instytutu.

Adam Lipiński
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

bip.nauka.gov.pl

36.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie okresowych
informacji przekazywanych
koordynatorowi systemu
uznawania kwalifikacji
w zawodach regulowanych
i działalnościach
regulowanych
w Rzeczypospolitej Polskiej
przez właściwe organy.

Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art. 52
ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
która wdraża do polskiego prawa
przepisy Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/55/UE
z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE
w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych i rozporządzenie (UE)
nr 1024/2012 w sprawie współpracy
administracyjnej za pośrednictwem
systemu wymiany informacji na rynku
wewnętrznym („rozporządzenie
w sprawie IMI”).

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
12.05.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 732)

bip.mon.gov.pl

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
4.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 448)

legislacja.rcl.gov.pl
bip.kprm.gov.pl

I kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
28.04.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 650)
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Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

40.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zakresu informacji
zawartych w rocznym
sprawozdaniu o udzielonych
zamówieniach, jego wzoru
oraz sposobu przekazywania.

Konieczność wydania rozporządzenia
wiąże się z wdrożeniem do polskiego
porządku prawnego nowych dyrektyw
unijnych dotyczących zamówień
publicznych (2014/24/UE
i 2014/25/UE).

41.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

Potrzeba wydania rozporządzenia
wynika z konieczności wdrożenia do
polskiego porządku prawnego nowych
dyrektyw unijnych dot. zamówień
publicznych (2014/24/UE
i 2014/25/UE).

Dariusz Piasta
Wiceprezes
Urzędu
Zamówień
Publicznych

Po wejściu
w życie
przepisów
nowelizacji
ustawy –
Prawo
zamówień
publicznych.

Celem rozporządzenia jest dostosowanie przepisów
do nowych postanowień unijnych.
Projekt zawierć będzie:
− zakres informacji uwzgledniający obowiązki
statystyczne państw członkowskich UE wobec
Komisji Eeuropejskiej wynikających z
postanowień dyrektyw,
− wzór sprawozdania.

Dariusz Piasta
Wiceprezes
Urzędu
Zamówień
Publicznych

Po wejściu
w życie
przepisów
nowelizacji
ustawy –
Prawo
zamówień
publicznych.

Celem rozporządzenia jest dostosowanie przepisów
do nowych postanowień unijnych. Projekt będzie
określał nowe formularze ogłoszeń ustanowione
przez Komisję Europejską.

Dariusz Piasta
Wiceprezes
Urzędu
Zamówień
Publicznych

Po wejściu
w życie
przepisów
nowelizacji
ustawy –
Prawo
zamówień

Prezes UZP,
pismem z dnia
15.06.2016 r.,
odstąpił od
opracowania
rozporządzenia
w związku
z uchwaleniem
przez Sejm w dniu
13.05.2016 r.
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
zamówień
publicznych oraz
niektórych innych
ustaw, zgodnie
z którą organem
właściwym do
wydania rozporządzenia jest minister
właściwy do spraw
gospodarki.
Prezes UZP,
pismem z dnia
15.06.2016 r.,
odstąpił od
opracowania
rozporządzenia
w związku
z uchwaleniem
przez Sejm w dniu
13.05.2016 r.
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
zamówień
publicznych oraz
niektórych innych
ustaw, zgodnie
z którą organem
właściwym do
wydania rozporządzenia jest minister
właściwy do spraw
gospodarki.
Prezes UZP,
pismem z dnia
15.06.2016 r.,
odstąpił od
opracowania
rozporządzenia
w związku
z uchwaleniem
przez Sejm w dniu
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Adres
BIP

uzp.bip.gov.pl

Celem rozporządzenia jest dostosowanie przepisów
do nowych postanowień unijnych.
Projekt określi:
− wzór protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zakres
dodatkowych informacji w nim zawartych,
− sposób i formę udostępniania protokołu zgodnie
z postanowieniami nowych dyrektyw.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

uzp.bip.gov.pl

Konieczność wydania rozporządzenia
wiąże się z wdrożeniem do polskiego
porządku prawnego nowych dyrektyw
unijnych dotyczących zamówień
publicznych (2014/24/UE
i 2014/25/UE).

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

uzp.bip.gov.pl

39.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

publicznych.

Rozporządzenie stanowić będzie
wykonanie upoważnienia dla Prezesa
Rady Ministrów zawartego w
art.131 ba ust. 2 ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw, do
określenia w drodze rozporządzenia
wykazu usług o charakterze
priorytetowym i nie priorytetowym.

W związku ze zmianą jednostki redakcyjnej,
w której zawarte jest upoważnienie ustawowe do
wydania tego aktu, a tym samym zmiana podstawy
prawnej do jego wydania, nie jest możliwe
zachowanie w mocy dotychczas obowiązującego
rozporządzenia.

Dariusz Piasta
Wiceprezes
Urzędu
Zamówień
Publicznych

Dariusz Piasta
Wiceprezes
Urzędu
Zamówień
Publicznych

Po wejściu
w życie
przepisów
nowelizacji
ustawy –
Prawo
zamówień
publicznych.

Po wejściu
w życie
przepisów
nowelizacji
ustawy –
Prawo
zamówień
publicznych.

uzp.bip.gov.pl

43.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wykazu usług
w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa o charakterze
priorytetowym i nie
priorytetowym.

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z prac nad
wdrożeniem do polskiego porządku
prawnego nowych dyrektyw unijnych
dotyczących zamówień publicznych,
tj. dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE i w konsekwencji
z opracowaniem projektu nowej
ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

13.05.2016 r.
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
zamówień
publicznych oraz
niektórych innych
ustaw, zgodnie
z którą organem
właściwym do
wydania rozporządzenia jest minister
właściwy do spraw
gospodarki.
Prezes UZP,
pismem z dnia
15.06.2016 r.,
odstąpił od
opracowania
rozporządzenia
w związku
z uchwaleniem
przez Sejm w dniu
13.05.2016 r.
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
zamówień
publicznych oraz
niektórych innych
ustaw, zgodnie
z którą organem
właściwym do
wydania rozporządzenia jest minister
właściwy do spraw
gospodarki.

Adres
BIP

uzp.bip.gov.pl

42.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą
być składane.

W rozporządzeniu określone zostaną dokumenty,
których może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz formy w jakich te dokumenty mogą być
składane.
Regulacje projektowanego rozporządzenia będą:
− odpowiadać regulacjom dotychczas
obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w tej sprawie
wydanego na podstawie obecnie obowiązującej
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych,
− uwzględniać nowe regulacje przewidziane
w dyrektywach 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Rozporządzenie
PRM z dnia
28.07.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1135)
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Celem wydania rozporządzenia jest
wykonanie delegacji ustawowej z art. 9
ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r.
o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta
Wojciechowskiego, poprzez
określenie wykazu stanowisk,
wymaganych kwalifikacji oraz zasad
wynagradzania i przyznawania innych
świadczeń pracownikom Instytutu.

W rozporządzeniu zostaną określone stanowiska,
wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania
i przyznawania innych świadczeń pracownikom
Instytutu przez:
− ustalenie tabel stanowisk, zaszeregowania
i kwalifikacji oraz miesięcznych stawek
wynagrodzenia,
− wskazanie świadczeń przysługujących
pracownikom i zasad ich przyznawania
(np. dodatek: funkcyjny, specjalny, projektowy),
− ustalenie możliwości tworzenia funduszu nagród
oraz funduszu premiowego.

Adam Lipiński
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

IV kwartał
2016 r.

Konieczność dokonania nowelizacji
rozporządzenia wynika z ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo własności przemysłowej oraz
niektórych innych ustaw, a także
z ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim
Instytucie Patentowym, sporządzonej
w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.
na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest
dostosowanie jego przepisów do zmian
wprowadzonych do ustawy – Prawo własności
przemysłowej oraz, w niezbędnym zakresie, do
procedury przewidzianej w Układzie o Współpracy
Patentowej (PCT).

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

46.

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

Konieczność dokonania nowelizacji
rozporządzenia wynika z ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo własności przemysłowej oraz
niektórych innych ustaw.

47.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgłoszeń
znaków towarowych.*

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo własności przemysłowej.

Nowelizacja rozporządzenia stanowić będzie
konsekwencję zmiany przepisów ustawy – Prawo
własności przemysłowej i uwzględnia zmiany
o charakterze formalno-legislacyjnym.
W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się
m.in. rezygnację w dokumentacji zgłoszeniowej
wzoru z wymogu dołączania jego opisu, co wynika
ze zmiany art. 108 ustawy.
Wydanie nowego rozporządzenia związane jest
z wprowadzeniem postępowania sprzeciwowego
w zakresie znaków towarowych w miejsce systemu
badawczego znaków towarowych.
W rozporządzeniu zostaną ujęte m.in. zmiany
formalno-legislacyjne polegające na dostosowaniu
przepisu do terminologii przyjętej w rozdziale
„Postępowanie w sprawie uznawania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
międzynarodowych znaków towarowych”.*

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Adres
BIP

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
03.11.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1840)

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
25.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1780)

legislacja.rcl.gov.pl

45.

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

44.

Tytuł

legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wykazu stanowisk,
wymaganych kwalifikacji,
zasad wynagradzania
i przyznawania innych
świadczeń pracownikom
Instytutu Zachodniego im.
Zygmunta Wojciechowskiego

Nr

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

legislacja.rcl.gov.pl

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
08.12.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 2053)
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Nr

Tytuł

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z prac nad
wdrożeniem do polskiego porządku
prawnego postanowień nowych
dyrektyw unijnych dot. zamówień
publicznych, tj. dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2014/23/UE.

W zakresie wykazu robót budowlanych
projektowane rozporządzenie stanowić będzie
powtórzenie – co do zasady – dotychczas
obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie
wykazu robót budowlanych, które stanowiło
wdrożenie do polskiego porządku prawnego
postanowień dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE,
ponieważ nowe dyrektywy nie wprowadziły zmian
w wykazie robót budowlanych obowiązującym na
gruncie poprzednich dyrektyw.

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z wdrożenia do polskiego
porządku prawnego nowych dyrektyw
unijnych dot. zamówień publicznych,
tj. dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2014/23/UE.

Projektowana nowelizacja wprowadzi zmiany
formalno-legislacyjne wynikające z nowych
dyrektyw w sprawie udzielania koncesji.
Wysokość kwot progowych, tj. kwot wartości
zamówień i konkursów, od których uzależniony jest
obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie
ulegnie zmianom, ponieważ progi unijne w tych
dyrektywach pozostały niezmienione.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Małgorzata
Stręciwilk
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych

Po wejściu
w życie
przepisów
nowelizacji
ustawy –
Prawo
zamówień
publicznych.

Małgorzata
Stręciwilk
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych

Po wejściu
w życie
przepisów
nowelizacji
ustawy –
Prawo
zamówień
publicznych.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Prezes UZP,
pismem z dnia
15.06.2016 r.,
odstąpił od
opracowania
rozporządzenia
w związku
z uchwaleniem
przez Sejm w dniu
13.05.2016 r.
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
zamówień
publicznych oraz
niektórych innych
ustaw, zgodnie
z którą organem
właściwym do
wydania rozporządzenia jest minister
właściwy do spraw
gospodarki.
Prezes UZP,
pismem z dnia
15.06.2016 r.,
odstąpił od
opracowania
rozporządzenia
w związku
z uchwaleniem
przez Sejm w dniu
13.05.2016 r.
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
zamówień
publicznych oraz
niektórych innych
ustaw, zgodnie
z którą organem
właściwym do
wydania rozporządzenia jest minister
właściwy do spraw
gospodarki.
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Adres
BIP

uzp.bip.gov.pl

49.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od
których jest uzależniony
obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

uzp.bip.gov.pl

48.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wykazu robót
budowlanych.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Nr

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
dokonywania zgłoszeń
wynalazków, produktów
leczniczych i produktów
ochrony roślin, wzorów
użytkowych, wzorów
przemysłowych, znaków
towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii
układów scalonych oraz
prowadzenia korespondencji
w postaci elektronicznej. *

Potrzeba wydania rozporządzenia
wynika z konieczności:
− wykonania upoważnienia zawartego
w art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia
2003 r. o czasie urzędowym na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
− realizacji ustaleń Komunikatu
Komisji z dnia 17 lutego 2016 r.,
opublikowanego na podstawie
dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
ustaleń dotyczących czasu letniego
z dnia 19 stycznia 2001 r., który
zawiera harmonogram okresu czasu
letniego na lata 2017–2021.

Celem wydania nowego rozporządzenia
jest ustalenie szczegółowego harmonogramu
wprowadzania i odwoływania czasu letniego
środkowoeuropejskiego na lata 2017–2021.
Od czasu akcesji do UE, polskie regulacje
dotyczące wprowadzania i odwoływania
czasu letniego są spójne z przepisami unijnymi
i stanowią realizację postanowień dyrektywy
2000/84/WE. Zgodnie z jej przepisami istnieje
obowiązek publikacji harmonogramu dla czasu
letniego co pięć lat dla kolejnych 5 lat.

Mariusz Haładyj
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Obowiązek wydania rozporządzenia
wynika z postanowień art. 2411 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
– Prawo własności przemysłowej.

Projektowane rozporządzenie zastąpi
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 maja 2008 r., które w znacznym stopniu straciło
swoją aktualność w związku z dużym postępem jaki
się dokonał w ostatnim okresie w zakresie
cyfryzacji oraz zmianami regulacji prawnych.
Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie
obowiązujących przepisów do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznej na rynku wewnętrznym.
Projektowane rozporządzenie:
− zakłada, że zgłoszenia dokonywane będą na
formularzach elektronicznych (udostępnionych
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej) za
pomocą systemu teleinformatycznego
określonego w ustawie o informatyzacji,
− określi formaty, w jakich powinny być
przygotowane dokumenty przekazywane
w postaci elektronicznej,
− doprecyzuje wymogi dotyczące formatu w jakim
będą przedstawiane sekwencje nukleotydów lub
aminokwasów w zgłoszeniu,
− przewiduje uchylenie przepisu określającego
wymogi jakie powinien spełniać podpis

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
03.11.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1833)

legislacja.rcl.gov.pl

51.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wprowadzenia i odwołania
czasu letniego
środkowoeuropejskiego
w latach 2017-2021.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

50.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
28.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1805)

Strona 20

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

elektroniczny używany dla zgłoszeń
dokonywanych w postaci elektronicznej (przepis
zbędny w związku z uregulowaniem tej kwestii
w art. 2411 ust. 21 ustawy – Prawo własności
przemysłowej w brzmieniu przyjętym ustawą
z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
własności przemysłowej oraz niektórych innych
ustaw). *

Obowiązek wydania rozporządzenia
wynika z postanowień art. 26 ustawy
z dnia
11
kwietnia
2001
r.
o rzecznikach patentowych.

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Obowiązek wydania rozporządzenia
wynika z postanowień art. 39 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych.

Wydanie nowego rozporządzenia ma na celu
dostosowanie jego przepisów do zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do
wykonywania niektórych zawodów, która zmieniła
m.in. ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych. Zmiany będą dotyczyły
np. rezygnacji z regulowania odrębnego

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
11.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1738)

legislacja.rcl.gov.pl

53.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przedmiotu szkolenia
aplikantów rzecznikowskich,
szczególnego trybu i sposobu
przeprowadzania egzaminu
konkursowego i egzaminu
kwalifikacyjnego.*

legislacja.rcl.gov.pl

52.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia
listy rzeczników patentowych,
wzoru legitymacji rzecznika
patentowego oraz wysokości
opłat od wniosku o wpis lub
zmianę wpisu na liście
rzeczników patentowych.

Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe
zasady prowadzenia listy rzeczników patentowych
w systemie teleinformatycznym oraz wysokość
opłat za wpis i zmianę wpisu na liście rzeczników
patentowych odnosząc je, tak jak przewiduje to
obecnie ustawa o rzecznikach patentowych, do
przeciętnego wynagrodzenia za pracę (wcześniej
wysokość opłat odnoszono do najniższego
wynagrodzenia). Od wniosku o wpis na listę
rzeczników patentowych będzie pobierana opłata
w wysokości 2% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia, a od wniosku o zmianę wpisu na
liście w wysokości 1% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia. Nie będzie pobierana opłata
w przypadku wniosków dotyczących zawieszenia
prawa do wykonywania zawodu, zgłoszenia
informacji o przejściu na emeryturę lub rentę oraz
w przypadku skreślenia z listy rzeczników
patentowych. Pobierane opłaty wzrosną nieznacznie
odpowiednio o 2,00 zł (do 78,00 zł) i 1,00 zł (do
39,00 zł). Projekt rozporządzenia ustali również
nowy wzór legitymacji rzecznika patentowego,
która będzie miała postać spersonalizowanej karty
identyfikacyjnej i zostanie wyposażona
w mikroprocesor umożliwiający zakodowanie
podpisu elektronicznego.

III/IV kwartał
2016 r.*
Rozporządzenie
PRM z dnia
05.09.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 1425)

Strona 21

Nr

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wysokości opłaty za
przeprowadzenie egzaminu
kwalifikacyjnego.

Obowiązek wydania rozporządzenia
wynika z postanowień art. 34 ust. 2
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych zmienionej
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki
dostępu do wykonywania niektórych
zawodów.

postępowania w sprawach gospodarczych
w przedmiocie szkolenia aplikantów, zobowiązania
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych do
określania w ogłoszeniu o naborze na aplikację
zakresu tematycznego egzaminu. Ponadto, z uwagi
na ograniczenie egzaminu kwalifikacyjnego
i konkursowego do egzaminu pisemnego,
wprowadzono zmiany w przepisach regulujących
zasady przeprowadzania tych egzaminów.*
Zgodnie z upoważnieniem Prezes Rady Ministrów,
po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych, określi w drodze rozporządzenia,
wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu
konkursowego, uwzględniając rzeczywiste koszty
związane z przeprowadzeniem tego egzaminu.
Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 20%
kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzedzającym rok
przeprowadzenia egzaminu ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Monitorze Polskim.
Dotychczas wysokość opłaty za przeprowadzenie
egzaminu konkursowego regulowało
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wysokości opłaty za egzamin konkursowy. Zgodnie
z tą regulacją opłata wynosiła 0,2 przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanym
przez Prezesa GUS.
Wysokość opłaty za egzamin konkursowy,
pozostanie na dotychczasowym poziomie.
Zgodnie z upoważnieniem Prezes Rady Ministrów,
po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych, określi w drodze rozporządzenia,
wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu
kwalifikacyjnego, uwzględniając rzeczywiste
koszty związane z przeprowadzeniem tego
egzaminu. Wysokość tej opłaty nie może być
wyższa niż 30% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym rok przeprowadzenia egzaminu,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

III/IV kwartał
2016 r.

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

III/IV kwartał
2016 r.

Rozporządzenie
PRM z dnia
01.08.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 1209)

legislacja.rcl.gov.pl

55.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wysokości opłaty za
przeprowadzenie egzaminu
konkursowego.

Obowiązek wydania rozporządzenia
wynika z postanowień art. 28 b ust. 5
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych zmienionej
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki
dostępu do wykonywania niektórych
zawodów.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

54.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Rozporządzenie
PRM z dnia
01.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1208)

Strona 22

Nr

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
sporządzania i doręczania
dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy,
wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie
przepisów krajowych do
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym, zwanego eIDAS, które
zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca
2016 r. i uchyli dyrektywę
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257
z dnia 28 sierpnia 2014 r. str. 73).

Statystycznego w Monitorze Polskim. Dotychczas
wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu
kwalifikacyjnego regulowało rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie
egzaminu kwalifikacyjnego. Zgodnie z tą regulacją
opłata ta była równa 0,3 przeciętnego
wynagrodzenia.
Wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny,
pozostanie na dotychczasowym poziomie.
Zgodnie z upoważnieniem Prezes Rady Ministrów,
po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych, określi w drodze rozporządzenia,
wysokość opłaty rocznej za aplikację, kierując się
koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego
poziomu kształcenia. Wysokość tej opłaty nie może
być wyższa niż dwukrotność przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku
aplikacji, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Znowelizowany przepis, w stosunku do
dotychczasowych regulacji, obniżył koszty odbycia
aplikacji rzecznikowskiej z trzykrotności do
dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w roku
poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku
aplikacji. Oznacza to obniżenie o ok. 33% opłaty
rocznej w porównaniu do opłaty ponoszonej na
podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Zmiany wprowadzone w projekcie rozporządzenia
mają charakter dostosowujący terminologię do
terminologii wynikającej z eIDAS.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Anna Streżyńska
Minister
Cyfryzacji

III/IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
01.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1210)

mc.bip.gov.pl

57.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wysokości opłaty rocznej za
aplikację rzecznikowską.

Obowiązek wydania rozporządzenia
wynika z postanowień art. 28 a ust. 3
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych zmienionej
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki
dostępu do wykonywania niektórych
zawodów.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

56.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

II kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
05.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1625)

Strona 23

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

60.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
nadania inspektorom Inspekcji
Ochrony Środowiska uprawnień
do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego.

Obowiązujące rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 13 września
2002 r. nie przewiduje nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego
przez inspektorów Inspekcji Ochrony
Środowiska za naruszenie przepisów
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (zmienionej ustawą
z dnia 27 maja 2015 r.) i ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.

Nowelizacja rozporządzenia umożliwi inspektorom
Inspekcji Ochrony Środowiska nakładanie grzywien
w drodze mandatu karnego w celu poprawy stanu
środowiska przez poprawę przestrzegania
przepisów w zakresie recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz przepisów
dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

Izabela Szadura
Dyrektor
Departamentu
Kontroli Rynku
w Głównym
Inspektoracie
Ochrony
Środowiska

61.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wykazu chorób i ułomności,

Nowelizacja rozporządzenia wynika
z konieczności uaktualnienia wykazu
chorób i ułomności, na podstawie

Nowe rozporządzenie będzie zawierało zmienioną
wersję załącznika, przedstawiającego wykaz chorób
i ułomności wraz z kategoriami zdolności do

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii

59.

Agnieszka
Dalbiak
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Leśnictwa
i Ochrony
Przyrody

III/IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
05.09.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1450)

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
24.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1380)

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
15.11.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1872)

III kwartał
2016 r.

legislacj
a.rcl.gov.
pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Realizacja upoważnienia ustawowego
wynikającego z art. 122 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.

58.

Jadwiga
Emilewicz
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Adres
BIP

mos.gov.pl
rcl.gov.pl

Konieczność dokonania nowelizacji
rozporządzenia wynika z ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo własności przemysłowej.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Urzędowi
Patentowemu Rzeczypospolitej
Polskiej.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

Nowelizacja rozporządzenia spowoduje m.in.:
− zmianę nazwy Departamentu Badań Znaków
Towarowych na Departament Znaków
Towarowych w związku z wprowadzeniem
postępowania sprzeciwowego w zakresie znaków
towarowych,
− powstanie Centrum Informacji o Ochronie
Własności Przemysłowej w celu realizacji zadań
dotyczących promocji i wspierania
innowacyjności oraz zarządzania relacjami
Urzędu Patentowego z klientami, w tym
zapewnienie dostępu do informacji o ochronie
własności przemysłowej i prowadzonych
postępowaniach.
Istotą nowelizacji rozporządzenia będzie:
− likwidacja Departamentu Informacji
o Środowisku i utworzenie w jego miejsce
Departamentu Realizacji Projektów
Środowiskowych, do którego zadań będzie
należało prowadzenie projektów z zakresu
ochrony środowiska, w tym realizacja projektów
finansowych ze środków: PO Infrastruktura
i Środowisko, instrumentu finansowego LIFE,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, PO Pomocy Technicznej;
− zmiana nazwy Biura Administracyjno-Kadrowego na Biuro Dyrektora Generalnego.

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Rozporządzenie
PRM z dnia

Strona 24

Nr

Tytuł

wraz z kategoriami zdolności do
służby w Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym.

którego będą wydawane orzeczenia
o stanie zdrowia oraz o zdolności lub
niezdolności do służby funkcjonariusza
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
lub kandydata do służby w tej formacji.

Realizacja upoważnienia ustawowego
wynikającego z art. 52 ust. 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym.
Regularna zmiana wzoru legitymacji
służbowej funkcjonariuszy CBA ma na
celu zmniejszenie ryzyka jej
podrobienia.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 9 ust. 10 ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych.

Istotą projektu będzie wprowadzenie nowego wzoru
legitymacji służbowej funkcjonariuszy CBA,
ponieważ dotychczasowe legitymacje zachowują
ważność do 31 grudnia 2016 r. – zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 w tej
sprawie.
Zmiana stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
stanowisk:
− asystenta: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa
Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu,
podsekretarza stanu, dyrektora generalnego,
dyrektora biura, departamentu (komórki
organizacyjnej równorzędnej),
− sekretarza: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa
Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu,
podsekretarza stanu, dyrektora generalnego,
dyrektora biura, departamentu (komórki
organizacyjnej równorzędnej).
Istotą projektu będzie nadanie Szefowi ABW
uprawnień do zarządzania wobec osoby niebędącej
obywatelem RP, co do której istnieje obawa
prowadzenia działalności terrorystycznej:
− niejawnego prowadzenia czynności, polegających
na uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów,
− uzyskiwanie i utrwalanie obrazu lub dźwięku
osób,
− uzyskiwanie treści korespondencji,
− uzyskiwanie danych zawartych na
informatycznych nośnikach danych,
telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych,

Prezesa Rady
Ministrów

23.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1328)

Sławomir
Sosnowski
Dyrektor Biura
Prawnego CBA

Tomasz Buława
Dyrektor
Generalny
Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
29.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1460)

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
01.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1218)

legislacja.rcl.gov.pl

64.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu dokumentowania
czynności podejmowanych
wobec osoby niebędącej
obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej, w stosunku do której
istnieje obawa co do
możliwości prowadzenia przez
nią działalności terrorystycznej,
przechowywania
i przekazywania zarządzeń

służby, na podstawie którego będą wydawane
orzeczenia o stanie zdrowia kandydata do służby
albo funkcjonariusza. Katalog chorób i ułomności
zostanie dostosowany do rzeczywistych oczekiwań
wobec kandydatów do służby w CBA lub
funkcjonariuszy CBA, które ustalono biorąc pod
uwagę różnorodność zadań realizowanych przez
CBA w trakcie funkcjonowania tej służby.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

63.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad
wynagradzania pracowników
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie,
określonych w załączniku do
rozporządzenia, stawek wynagrodzenia
zasadniczego do potrzeb w zakresie
ustalania wynagrodzeń pracowników
KPRM zatrudnionych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 września
1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

62.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
legitymacji służbowej
funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
18.07.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1058)

Strona 25

Nr

i informacji, przechowywania,
przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia
materiałów uzyskanych podczas
stosowania tych czynności oraz
wzorów stosowanych druków
i rejestrów.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
warunków i trybu
oddelegowania do służby lub
pracy w Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w celu realizacji zadań
związanych z zapobieganiem
zdarzeniom o charakterze
terrorystycznym.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

systemach informatycznych i
teleinformatycznych,
− uzyskiwanie dostępu do kontroli zawartości
przesyłek,
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych.

67.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu przetwarzania przez
Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego informacji
i danych stanowiących
tajemnicę bankową oraz
informacji dotyczących umów
o rachunek papierów
wartościowych, umów
o rachunek pieniężny, umów
ubezpieczenia lub innych umów

Konieczność wydania aktu prawnego
wynika z nowelizacji ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu dokonanej ustawą
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych, która reguluje
zasady prowadzenia działań
antyterrorystycznych oraz współpracy
między organami właściwymi w
zakresie prowadzenia tych działań
(art. 34a ust. 15).

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
20.07.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1078)

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
18.07.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1056)

legislacja.rcl.gov.pl

Konieczność wydania przedmiotowego
aktu wynika z nowelizacji ustawy o
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
dokonanej ustawą z dnia 10 czerwca
2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych, która reguluje
zasady prowadzenia działań
antyterrorystycznych oraz współpracy
między organami właściwymi w
zakresie prowadzenia tych działań
(art.32c ust. 14).

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

legislacja.rcl.gov.pl

66.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu dokumentowania
czynności blokowania
dostępności w systemie
teleinformatycznym mających
związek ze zdarzeniem
terrorystycznym,
przechowywania i
przekazywania wniosków
i zarządzeń.

W projekcie zostaną uregulowane kwestie związane
z warunkami i trybem oddelegowania do służby lub
pracy w ABW pracownika, funkcjonariusza lub
żołnierza przez podmioty, o których mowa w art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o działaniach antyterrorystycznych.
Przedmiotowe oddelegowanie służyć ma realizacji
przez oddelegowanego zadań związanych
z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze
terrorystycznym.
Istotą projektu jest określenie sposobu
dokumentowania prowadzonych przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności
zablokowania dostępności w systemie
teleinformatycznym określonych danych
informatycznych i usług teleinformatycznych
mających związek ze zdarzeniami o charakterze
terrorystycznym na czas określony.
Ponadto zostanie określony sposób
przechowywania i przekazywania wniosków
i zarządzeń używanych przy dokonywaniu
przedmiotowych czynności, jak również wzory
stosowanych druków i rejestrów.
Istotą projektu jest określenie sposobu
przetwarzania informacji i danych w zbiorach
danych prowadzonych przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiących
tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących
umów o rachunek papierów wartościowych, umów
o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub
innych umów dotyczących obrotu instrumentami
finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub
zawieranych z uczestnikami funduszy
inwestycyjnych, którego celem jest zapobieżenie
przestępstwom określonym w art. 5 ust.1 pkt 2

legislacja.rcl.gov.pl

65.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
18.07.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1057)

Strona 26

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

dotyczących obrotu
instrumentami finansowymi,
świadczenia usług płatniczych
lub zawieranych z uczestnikami
funduszy inwestycyjnych.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

ustawy lub ich wykrycie, ustalenie sprawców
i uzyskanie dowodów.

Konieczność wydania przedmiotowego
aktu wynika z art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych, w której
ustanowiono nowy system
wprowadzania stopni alarmowych
i stopni alarmowych CRP (art. 16
ust. 1).

70.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
dokonania przeniesień
niektórych planowanych
dochodów i wydatków budżetu
państwa oraz kwot
wynagrodzeń określonych
w ustawie budżetowej na rok
2016.

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy
o działach administracji rządowej oraz
niektórych innych ustaw (z dnia
19 listopada 2015 r. oraz z dnia
11 lutego 2016 r.) w zakresie
przeniesienia do ministra właściwego
do spraw energii kompetencji
dotyczących wykonywania uprawnień
Skarbu Państwa w stosunku do
niektórych spółek.

Sebastian
Chwałek
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Krzysztof
Tchórzewski
Minister Energii

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
18.07.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1055)

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
25.07.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1101)

rcl.gov.pl
bip.me.gov.pl

69.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
zakresu przedsięwzięć
wykonywanych
w poszczególnych stopniach
alarmowych.

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

mswia.gov.pl

Konieczność wydania przedmiotowego
aktu prawnego wynika z nowelizacji
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
dokonanej ustawą z dnia 10 czerwca
2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych, która reguluje
zasady prowadzenia działań
antyterrorystycznych oraz współpracy
między organami właściwymi w
zakresie prowadzenia tych działań
(art. 32a ust. 13).

legislacja.rcl.gov.pl

68.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu niszczenia materiałów
zawierających informacje
uzyskane w wyniku
przeprowadzania przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oceny bezpieczeństwa oraz
wzorów wymaganej
dokumentacji.

Istotą projektu jest określenie sposobów
skutecznego niszczenia materiałów zawierających
informacje uzyskane w wyniku przeprowadzania
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oceny bezpieczeństwa oraz wzorów dokumentacji
wymaganej podczas prowadzenia oceny
bezpieczeństwa, istotnych z punktu widzenia
ciągłości funkcjonowania państwa, systemów
teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących
w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów
teleinformatycznych właścicieli, posiadaczy
samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub
urządzeń infrastruktury krytycznej, lub danych
przetwarzanych w tych systemach.
W rozporządzeniu zostanie określony szczegółowy
zakres przedsięwzięć wykonywanych przez organy
administracji publicznej oraz kierowników służb
i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego w poszczególnych
stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.
Określone będą też zasady wymiany informacji
przy wprowadzaniu, zmianie lub odwołaniu stopni
alarmowych i stopni alarmowych CRP.
Istotą projektu jest zapewnienie w 2016 r.
finansowania realizacji zadań w ramach części 47 –
Energia oraz części 48 – Gospodarka złożami
kopalin.
W załącznikach do rozporządzenia zostaną:
− określone w sposób tabelaryczny wysokości
planowanych dochodów i wydatków
przenoszonych do ww. części,
− wskazane kwoty przenoszonych środków na
wynagrodzenia z wyszczególnieniem grup
pracowniczych.

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
05.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1646)

Strona 27

Nr

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wpłat na pokrycie kosztów
nadzoru bankowego.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 131a
ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe, w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia
12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
oraz niektórych innych.

Istotą projektu jest:
1) wprowadzenie zmian w zakresie kompetencji
Rady Instytutu;
2) regulacja udziału Dyr. Instytutu, zastępców Dyr.
Instytutu, głównego księgowego i kierowników
k.o. w posiedzeniach Rady;
3) zobowiązanie Dyr. Instytutu do przedkładania
Radzie informacji z wykonania planu działań
Instytutu;
4) doprecyzowanie działalności Instytutu
w zakresie:
− bezpieczeństwa międzynarodowego,
− ekonomicznych aspektów współpracy
międzynarodowej,
− działalności wydawniczej;
5) wykonywanie zadań ustawowych na rzecz
ministra właściwego do spraw członkostwa RP
w UE;
6) wprowadzenie zmian w strukturze
organizacyjnej Instytutu.
Przepisy projektowanego rozporządzenia
zobowiążą banki do pokrywania kosztów nadzoru
bankowego, w tym kosztów nadzoru nad rynkiem
kapitałowym w wysokości 16,5% wartości kosztów
działalności KNF i UKNF w zakresie nadzoru nad
rynkiem kapitałowym (o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym).
W projekcie zostanie uproszczony sposób i tryb
wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad
rynkiem kapitałowym przez wprowadzenie
jednorazowej, bezzwrotnej wpłaty ustalonej:

Beata Kempa
Minister –
Członek Rady
Ministrów

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

II kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
01.07.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 978)

Aleksander
Stępkowski
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Zagranicznych

Piotr Nowak
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Finansów

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
01.12.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1975)

legislacja.rcl.gov.pl

73.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
nadania statutu Polskiemu
Instytutowi Spraw
Międzynarodowych.

Potrzeba wprowadzenia niezbędnych
zmian w zakresie zadań oraz
w strukturze organizacyjnej Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych
wymaga wydania nowego
rozporządzenia na podstawie art. 3
ustawy o Polskim Instytucie Spraw
Międzynarodowych.

W rozporządzeniu zostanie określona wysokość
diety przysługująca członkowi Kolegium Instytutu
Pamięci Narodowej, zgodnie z art. 15 ust. 12
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

72.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
diety dla członka Kolegium
Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi
Polskiemu.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 15 ust. 12 ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu wprowadzonego
ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r.
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz
niektórych innych ustaw.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

71.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
23.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1371)

Strona 28

Nr

Tytuł

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 10 ust. 6 ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych.

− na podstawie sprawozdania finansowego za
poprzedni rok kalendarzowy,
− w drodze samoobliczenia.
Przepisy projektowanego rozporządzenia
zobowiążą zakłady ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji do pokrywania kosztów nadzoru
ubezpieczeniowego, w tym kosztów nadzoru nad
rynkiem kapitałowym w wysokości 1,5% wartości
kosztów działalności KNF i UKNF w zakresie
nadzoru nad rynkiem kapitałowym (o których
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym).
W projekcie zostanie uproszczony sposób i tryb
wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad
rynkiem kapitałowym przez wprowadzenie
jednorazowej wpłaty ustalonej:
− na podstawie sprawozdania finansowego za
poprzedni rok kalendarzowy,
− w drodze samoobliczenia.
Istotą projektu jest wprowadzenie rozwiązań
i warunków, które umożliwią funkcjonariuszom
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji
i Straży Granicznej pobieranie i wierne
obrazowanie:
− linii papilarnych lub
− utrwalanie wizerunku twarzy lub
− materiału biologicznego,
w celu oznaczenia profilu DNA osoby niebędącej
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
w przypadkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych.
W projekcie zostanie określony także tryb
przekazywania Komendantowi Głównemu Policji:
− pobranych obrazów linii papilarnych,
− wizerunków twarzy,
− oznaczonych profili DNA,
− danych osobowych osób, od których pobrano
obrazy linii papilarnych lub których wizerunek
utrwalono,
− informacji o podstawie prawnej pobrania
materiału biologicznego.

Piotr Nowak
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Finansów

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
23.08.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1363)

mswia.gov.pl

75.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu i trybu pobierania
odcisków linii papilarnych,
utrwalania wizerunku twarzy,
nieinwazyjnego pobierania
materiału biologicznego od
osoby niebędącej obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przekazywania Komendantowi
Głównemu Policji pobranych
odcisków linii papilarnych,
utrwalonego wizerunku twarzy,
oznaczonych profili DNA,
a także danych osobowych tych
osób i informacji o podstawie
prawnej ich pobrania.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 14
ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym, w brzmieniu nadanym
ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym oraz niektórych
innych.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

74.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wpłat na pokrycie kosztów
nadzoru nad działalnością
ubezpieczeniową,
reasekuracyjną oraz w zakresie
pośrednictwa
ubezpieczeniowego.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Sebastian
Chwałek
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
25.07.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1102)

Strona 29

Nr

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych
wydatków budżetowych, w tym
wynagrodzeń, określonych

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z przepisów ustawy z dnia
29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Beata Kempa
Minister –
Członek Rady
Ministrów

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
21.09.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1556)

Marian Banaś
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Finansów,
Szef
Służby Celnej

Jarosław Czuba
Dyrektor
Generalny
w Ministerstwie
Kultury

IV kwartał
2016 r.

31 lipca
2016 r.

bip.mkidn.gov
.pl

78.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
nadania funkcjonariuszom
celnym uprawnień do
nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego.

Realizacja:
− upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 95 § 5 ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach
o wykroczenia,
− zadań, o których mowa w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie
Celnej oraz w przepisach odrębnych.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest
wprowadzenie zmian w załącznikach do
rozporządzenia w zakresie:
− wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk
dyrektora Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej i jego zastępcy (zał. nr 1),
− grup zaszeregowania stanowisk pracy w KSAP
(zał. nr 1),
− stawek miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników Szkoły (zał. nr 2).
Projektowane rozporządzenie umożliwi
funkcjonariuszom celnym:
− karanie grzywną w drodze mandatu karnego
osób popełniających wykroczenia, w tym
cudzoziemców przebywających czasowo na
terenie Polski,
− skuteczniejsze i szybsze egzekwowanie sankcji
za popełnione przez kierujących pojazdami
wykroczenia z zakresu transportu drogowego
ujawnione przez Służbę Celną.
Projektowana regulacja ma na celu:
a) odformalizowanie czynności wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia, przez
wyeliminowanie m.in. konieczności wzywania na
miejsce wykroczenia funkcjonariuszy Policji lub
inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,
b) usprawnienie funkcjonowania sądowego
wymiaru sprawiedliwości, przez:
− zmniejszenie liczby spraw kierowanych do
sądów (odstąpienie od składania wniosków
o ukaranie do sądu albo w celu zastosowania
postępowania mandatowego),
− ograniczenie obciążenia sądów sprawami
mniejszej wagi, w których sprawcy
wykroczeń zgodzą się na przyjęcie mandatu
karnego.
Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją
wejścia w życie przepisów, na mocy których
nastąpi likwidacja Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa i przejęcie jej zadań przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

77.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wynagradzania pracowników
Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej.

Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej przez
uelastycznienie w zakresie:
− zatrudniania na stanowisko dyrektora
Szkoły oraz jego zastępcy,
− ustalania wynagrodzeń zasadniczych
pracowników Szkoły.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

76.

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Rozporządzenie
PRM z dnia
30.09.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.

Strona 30

Nr

Tytuł

j w ustawie budżetowej na rok
2016.

Obowiązek wydania rozporządzenia
wynika z planowanej zmiany treści
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca
2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra Rozwoju.

W związku z art. 1 pkt 19 i art. 9
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych
ustaw.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych
dochodów i wydatków
budżetowych w zakresie
wynagrodzeń, określonych
w ustawie budżetowej na rok
2016.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 11 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeniach
eksportowych oraz niektórych innych
ustaw.
Przepisy ww. ustawy przenoszą:
− szereg kompetencji z zakresu
właściwości ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa do zakresu
kompetencji ministra właściwego do
spraw gospodarki,
− członków korpusu służby cywilnej
pomiędzy urzędami obsługującymi
ww. ministrów.

i Dziedzictwa
Narodowego

Piotr Nowak
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Finansów

Istotą projektu jest przeniesienie planowanych
dochodów i wydatków budżetowych w zakresie
wynagrodzeń z części 36 – Skarb Państwa do
części 20 – Gospodarka, niezbędnych do realizacji
nowego zakresu kompetencji ministra właściwego
do spraw gospodarki.

Magdalena
TarczewskaSzymańska
Dyrektor
Generalny
w Ministerstwie
Rozwoju

Jadwiga
Emilewicz
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

poz. 1612)

Po wejściu
w życie
przepisów
nowelizacji
ustawy –
Prawo
bankowe oraz
niektórych
innych ustaw.

III kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
24.08.2016 r.
(Dz.U. z 2016 r.
poz. 1359)

legislacja.rcl.gov.pl

81.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wynagrodzeń i nagród
pracowników Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego,
Przewodniczącego Komisji
i jego Zastępców oraz
wynagrodzeń członków
Komisji.

narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej.
W związku z tym zachodzi konieczność
przeniesienia wydatków budżetowych
obejmujących 5 miesięcy 2016 r. w łącznej kwocie
2 384 570 zł związanych z realizacją zadań
finansowanych w ramach części 4 – KiODN,
z działu 921 do działu 750.
Istotą projektu jest ustanowienie wynagrodzenia
dla członków KNF, o których mowa w art. 5 ust. 2
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,
w kwocie 75% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym dany rok budżetowy ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
przez Prezesa GUS. Projekt zakładać będzie, że
wynagrodzenie w 100% będzie przysługiwać za
udział we wszystkich posiedzeniach KNF w danym
miesiącu. W przypadku nieobecności członka, jego
wynagrodzenie będzie odpowiednio zmniejszane.
Istotą projektu jest nadanie nowego brzmienia
wykazowi organów podległych Ministrowi
Rozwoju lub przez niego nadzorowanych, który
uwzględnia Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych (poza dotychczas wymienionymi
w wykazie Prezesem Głównego Urzędu Miar
i Urzędem Patentowym RP).

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

80.

Narodowi Polskiemu oraz niektórych
innych ustaw.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.gov.pl

79.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

III kwartał
2016 r
Rozporządzenie
PRM z dnia
14.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1712)

Strona 31

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

84.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie trybu
przeprowadzania postępowania

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 176a ust. 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, po

Adres
BIP

Tomasz
Żuchowski
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury
i Budownictwa

Anna Streżyńska
Minister
Cyfryzacji

Małgorzata
Stręciwilk
Prezes Urzędu
Zamówień

III kwartał 2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
28.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1785)

wrzesień/
październik
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
25.10.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1766)

IV kwartał
2016 r.

uzp.bip.gov
.pl

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 140 ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

mc.gov.pl

83.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych
wydatków budżetowych, w tym
wynagrodzeń, określonych
w ustawie budżetowej na rok
2016.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 60 ustawy z dnia
7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
o działach administracji rządowej oraz
niektórych innych ustaw.

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić środki
na:
− finansowanie obsługi przejmowanych przez
Ministra Infrastruktury i Budownictwa zadań
i kompetencji dotyczących planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz geodezji
i kartografii,
− wynagrodzenia dla pracowników, którzy po
wejściu w życie ustawy staną się pracownikami
urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.
Istotą projektu jest przeniesienie zaplanowanych
w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 26 lutego
2016 r. dochodów i wydatków:
− z części 34 – rozwój regionalny, do części 18 –
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
− z części 18 – budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo, działu 710 – działalność
usługowa, rozdziału 71021 – Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, do części 18 –
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, działu 750 –
Administracja publiczna, rozdziału 75001 –
Urzędy naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej.
Celem rozporządzenia jest przeniesienie
planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia,
między częścią budżetu państwa, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw
gospodarki, a częścią, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw informatyzacji,
z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych
wynikających z ustawy budżetowej.
Istotą nowelizacji jest zmiana organu uprawnionego
do powoływania członków KIO (z Prezesa Rady
Ministrów na ministra właściwego do spraw
gospodarki).

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

mib.gov.pl

82.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych
dochodów i wydatków
budżetowych, w tym
wynagrodzeń, między
częściami, działami
i rozdziałami budżetu państwa,
określonych w ustawie
budżetowej na rok 2016.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Rozporządzenie
PRM z dnia
28.12.2016 r.

Strona 32

Nr

Tytuł

kwalifikacyjnego na członków
Krajowej Izby Odwoławczej,
sposobu powoływania komisji
kwalifikacyjnej, a także
szczegółowego zakresu
postępowania kwalifikacyjnego.

Publicznych

(Dz. U. z 2017 r.
poz. 83)

Nowelizacja rozporządzenia polegać będzie m.in.
na dostosowaniu zakresu słownika pojęć do
terminologii wprowadzonej ustawą z dnia
22 czerwca 2016 r. oraz na dostosowaniu przepisów
wykonawczych do zasad przekazywania
dokumentacji i korespondencji i nowej terminologii
w tym zakresie.

Małgorzata
Stręciwilk
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 198 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, po
wprowadzeniu zmian przepisów
ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych dotyczących przede
wszystkim nowego rodzaju
zamówienia, tj. zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest
wprowadzenie zmian w zakresie określenia
wysokości wpisu od odwołania wnoszonego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi. W zmienianych
przepisach zostanie uwzględniona zróżnicowana
wysokość wpisu, zależna od wartości i rodzaju
zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie
kosztów koniecznych do celowego dochodzenia
praw lub do celowej obrony.
W projektowanym rozporządzeniu będą również
uwzględnione zmiany wynikające z art. 186 ust. 3a
i art. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Małgorzata
Stręciwilk
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 173 ust. 10 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.

W projekcie planowana jest zmiana kwoty bazowej
stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego na poziomie:
− 5,28 dla Prezesa Izby (dotychczas 5,2),
− 4,88 dla wiceprezesa (dotychczas 4,8),
− 4,68 dla pozostałych członków KIO (dotychczas
4,6) przy uwzględnieniu funkcji pełnionej przez
członka Izby oraz tego, że zgodnie z przepisami
ustawy mnożnik nie może być mniejszy niż 4,5.

Małgorzata
Stręciwilk
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
20.12.2016 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 14)

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
19.12.2016 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 47)

uzp.bip.gov.pl

87.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wielokrotności
kwoty bazowej stanowiącej
podstawę ustalenia
wynagradzania zasadniczego
Prezesa, wiceprezesa oraz
pozostałych członków
Krajowej Izby Odwoławczej.

W rozporządzeniu będą również wprowadzone
nowe rozwiązania mające na celu wdrożenie
mechanizmów wspierających przeprowadzenie
postępowania kwalifikacyjnego oraz dostosowanie
zakresu tego postępowania do wymogów ustawy
z dnia 22 czerwca 2016 r., z uwzględnieniem
dotychczasowej praktyki.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

uzp.bip.gov.pl

86.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania.

wprowadzeniu zmian przepisów
ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych dotyczących m.in. zmian
kompetencyjnych organu
uprawnionego do powoływania
członków KIO oraz prowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w celu
wyłonienia członków KIO.
Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 198 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, po
wprowadzeniu zmian przepisów
ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych, w szczególności
w zakresie nowej terminologii.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

uzp.bip.gov.pl

85.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
20.12.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 2178)

Strona 33

Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.
w tej sprawie do przepisów unijnych
i krajowych.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
liczby członków Centralnej
Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów oraz warunków
i trybu ich wyboru.

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z potrzeby dostosowania
terminologii odnoszącej się do podpisu
elektronicznego do pojęć
wprowadzonych:
− rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE,

90.

Istotą nowelizacji rozporządzenia jest zastąpienie
dotychczas obowiązującego w polskim porządku
prawnym pojęcia „kwalifikowanego certyfikatu”
pojęciem „kwalifikowanego certyfikatu podpisu
elektronicznego” w rozumieniu art. 3 pkt 15
rozporządzenia eIDAS.

Adres
BIP

IV kwartał
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
09.11.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1853)

Anna Streżyńska
Minister
Cyfryzacji

Pan Aleksander
Bobko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego

czerwiec
2017 r.*

legislacja.rcl.gov.pl

89.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych
zawierających akty normatywne
i inne akty prawne, dzienników
urzędowych wydawanych
w postaci elektronicznej oraz
środków komunikacji
elektronicznej
i informatycznych nośników
danych.*

Marcin Warchoł
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Sprawiedliwości

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

mc.bip.gov.pl

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 72 ustawy z dnia
28 stycznia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo
o prokuraturze.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest
przeniesienie planowanych wydatków w kwocie
1 474 638 zł z części 29 – Obrona narodowa, dział
755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75506 –
Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury do
części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne
prokuratury, dział 752 – Obrona narodowa rozdział
75205, po rozliczeniu planu wydatków dotyczących
Wojskowych jednostek prokuratury, które stały się
częścią prokuratury powszechnej.
Celem nowelizacji jest :
− potrzeba elastycznego podejścia do szybko
zmieniających się uwarunkowań prawnych
i technologicznych w zakresie opatrywania
aktów prawnych podlegających ogłoszeniu
podpisami elektronicznymi, zróżnicowanych
formatów ich zapisów, konwersji, odczytu lub
zabezpieczenia,
− dostosowanie do przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE,
− ujednolicenie terminologii ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej.*

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

bim.ms.gov.pl

88.

Projekt rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie przeniesienia
planowanych dochodów
i wydatków budżetowych,
w tym wynagrodzeń,
określonych w ustawie
budżetowej na rok 2016 r.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

I kwartał
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
11.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 137)
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Nr

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Tytuł

−

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Małgorzata
Stręciwilk
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych

II kwartał
2017 r.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

ustawą z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania i identyfikacji
eleltronicznej.

Realizacja:
− art. 38a ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz
niektórych innych ustaw,
− art. 12b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne.

93.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
pełnomocnika do spraw
ochrony infrastruktury
krytycznej

Obowiązek wydania przedmiotowego
rozporządzenia wynika z upoważnienia
zawartego w art. 11 ustawy z dnia
14 września 2016 r. o zmianie ustawy
o funkcjonowaniu górnictwa węgla

Krzysztof
Tchórzewski
Minister Energi

Małgorzata
Niezgoda
Dyrektor
Departamentu
Nadzoru

listopad
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
20.12.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 2110)

styczeń
2017 r.

bip.me.gov.pl

92.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
dokonania przeniesień
niektórych planowanych
wydatków budżetu państwa
oraz kwot wynagrodzeń
określonych w ustawie
budżetowej na rok 2016.

bip.rcl.gov.pl
bip.me.gov.pl

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 10g ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Wdrożenie dyrektywy 24/2014/UE
w sprawie zamówień publicznych,
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE,
której postanowienia przewidują formę
elektronicznej komunikacji między
centralnym zamawiającym
a wykonawcą od 18 kwietnia 2017 r.,
a w przypadku pozostałych
zamawiających od 18 kwietnia 2018 r.

W projektowanym rozporządzeniu zostaną
określone:
− informacje dotyczące formatu, parametrów
sprzętu elektronicznego, warunków technicznych
środków komunikacji elektronicznej
wykorzystywanych w postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych,
− warunki techniczne sporządzania
i przechowywania dokumentów elektronicznych
oraz sposób i tryb ich przekazywania,
udostępniania i usuwania.
Projektowane rozporządzenie zapewni
elektronizację postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, konkurencję, sprawność
postępowania, otwarty dostęp wykonawców oraz
bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Istotą projektu jest przeniesienie planowanych
wydatków budżetu państwa oraz kwot
wynagrodzeń w wysokości 117.095 zł z części
36 – Skarb Państwa do części 47 – Energia, w celu
zapewnienia w 2016 r. realizacji zadań z zakresu
nadzoru właścicielskiego nad spółkami.
W załącznikach do projektowanego rozporządzenia
zostaną:
− określone w sposób tabelaryczny wysokości
planowanych wydatków przenoszonych do części
47 – Energia,
− wskazane kwoty przenoszonych środków na
wynagrodzenia.
Przeniesienie ww. środków budżetowych związane
jest z planowanym na dzień 1 grudnia 2016 r.
zatrudnieniem w Ministerstwie Energii
19 pracowników likwidowanego Ministerstwa
Skarbu Państwa.
Istotą projektu rozporządzenia jest dostosowanie
przepisów wykonawczych do znowelizowanej
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych
uprawnieniach ministra właściwego do spraw
energii oraz ich wykonywaniu w niektórych

uzp.bip.gov.pl

91.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wymagań
technicznych
i organizacyjnych użycia
środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego oraz sposobu
sporządzania
i przechowywania
dokumentów elektronicznych,
a także sposobu i trybu ich
przekazywania, udostępniania
i usuwania.

Rozporządzenie
PRM z dnia
22.03.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
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Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

kamiennego oraz niektórych innych
ustaw, zgodnie z którym
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r.
dotychczas obowiązujące w tej sprawie
zachowuje moc nie dłużej niż 6
miesięcy od dnia wejścia w życie
ww. ustawy.

poz. 627)

Tadeusz
Kościński
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

grudzień
2016 r.

Istotą projektu jest przedłużenie do dnia 31 grudnia
2017 r. terminu stosowania niewykorzystanych
formularzy mandatu karnego (ponad 1,5 mln szt.),
wydrudkowanych wg wzoru obowiązującego przed
dniem 1 stycznia 2016 r.

Mateusz
Morawiecki
Minister Rozwoju
i Finansów

Rozporządzenie określi zakres, formy i tryb
współdziałania oraz wymogi jakie muszą spełnić
przedstawiciele podmiotów, o których mowa
w art. 38 § l Kodeksu karnego wykonawczego
(stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,
kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby

Marcin Warchoł
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Sprawiedliwości

Adres
BIP

Rozporządzenie
PRM z dnia
28.12.2016 r.
(Dz U. z 2016 r.
poz. 2225)

do 31 grudnia
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
28.12.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 2238)

grudzień
2016 r.

legislacja.rcl.gov.
pl

96.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
zakresu, form i trybu
współdziałania z podmiotami
w wykonywaniu kar, środków
karnych, kompensacyjnych,

Istotą projektu rozporządzenia jest określenie
przyporządkowania działalności oznaczonych
kodami ISIC lub NICE z wykazów w załączniku
IV dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych do
Polskiej Klasyfikacji Działalności, co pozwoli na
ujednolicenie oznaczeń działalności w toku
postępowania przed właściwymi organami.

w Ministerstwie
Enegii

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

legislacja.rcl.gov.pl

95.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego.

spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących działalność w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych,
poprzez zastąpienie wyrazów: „minister właściwy
do spraw Skarbu Państwa” wyrazami: „minister
właściwy do spraw energii”.
Ponadto projekt zakłada wydłużenie okresu na
rozpatrzenie przez Ministra Energii wniosku
o wyrażenie zgody na odwołanie i powołanie
pełnomocnika (z 5 do 10 dni), co pozwoli na
podjmowanie właściwych i rzetelnych
rozstrzygnięć.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

94.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przyporządkowania działalności
oznaczonych kodami ISIC lub
NICE do Polskiej Klasyfikacji
Działalności.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 17 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej i zastąpienie
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r.
dotychczas obowiązującego w tej
sprawie.
Konieczność nowelizacji
rozporządzenia wynika z potrzeby
przedłużenia okresu stosowania
formularzy mandatu karnego,
wydrukowanych zgodnie z wzorem
obowiązującym przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w tej
sprawie, ponieważ zgodnie z § 2 ust. l
tego rozporządzenia mogą być one
stosowane do wyczerpania zapasów,
jednak nie dłużej niż do dnia
31 grudnia 2016 r.
Potrzeba wydania przedmiotowego
rozporządzenia wynika z art. 27 pkt l
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw, zgodnie
z którym dotychczas obowiązujące

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Rozporządzenie
PRM z dnia
28.12.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 2305)

Strona 36

Nr

Tytuł

zabezpieczających,
zapobiegawczych oraz
przepadku, a także społecznej
kontroli nad ich
wykonywaniem.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów w tej sprawie utraci moc
obowiązującą z dniem l stycznia
2017 r.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 20 ust. 9 ustawy
o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.

99.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Krajowej Szkole
Administracji Publicznej.

Nowelizacja wynika z wejścia w życie
ustawy z dnia 14 września 2016 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole
Administracji Publicznej oraz
niektórych innych ustaw, która

Adres
BIP

Aleksander
Bobko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Beata Kempa
Minister –
Członek Rady
Ministrów

do 31 grudnia
2016 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
27.02.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 468)

1 stycznia
2017 r.

styczeń
2017 r.

legislacja.rcl.g
ov.pl

98.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wysokości opłaty za egzamin na
kandydatów na członków
organów nadzorczych, ustalenia
regulaminu przeprowadzania
egzaminu oraz sposobu
ustalenia i wysokości
wynagrodzeń członków komisji
egzaminacyjnej.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

bip.msp.gov.pl

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 34 ust. 8 ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Dotychczas
obowiązujące rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów w tej sprawie utraci
moc obowiązującą z dniem 31 grudnia
2016 r.

godne zaufania) w wykonywaniu kar, środków
karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających,
zapobiegawczych oraz przepadku, a także
społecznej kontroli nad ich wykonywaniem –
uwzględniając cele, jakim powinno służyć
współdziałanie tych podmiotów w readaptacji
społecznej i zapobieganiu przestępczości.
W projektowanym rozporządzeniu zostanie
określony wykaz zawodów i działalności
regulowanych związanych ze zdrowiem
i bezpieczeństwem publicznym, których
wykonywanie przez usługodawców:
− nieposiadających odpowiednich kwalifikacji
zawodowych mogłoby narażać usługobiorców na
poważne niebezpieczeństwo lub powstanie
poważnej szkody dla zdrowia,
− wpłwa bezpośrednio na zdrowie lub
bezpieczeństwo publiczne.
W przypadku ww. zawodów i działalności możliwe
będzie wszczęcie postępowania w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych przed świadczeniem
usług transgranicznych po raz pierwszy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie
z art. 34 ust. l ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.).
Istotą projektu będzie określenie m.in.:
− wysokości opłaty za egzamin – przewiduje sie, że
opłata za egzamin pozostanie na
dotychczasowym poziomie, natomiast nie będzie
podlegać zwrotowi,
− regulaminu egzaminu,
− sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków komisji egzaminacyjnej – zostanie ona
ustalona jako krotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Projektowane rozporządzenie zaktualizuje nazwę
Szkoły przez dodanie frazy „im. Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego” do
nazwy „Krajowa Szkoła Administracji Publicznej”
w statucie Szkoły, w treści i załącznikach do

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

bip.nauka.gov.pl
bip.rcl.gov.pl

97.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wykazu zawodów
regulowanych i działalności
regulowanych, przy
wykonywaniu których
usługodawca posiada
bezpośredni wpływ na zdrowie
lub bezpieczeństwo publiczne.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Rozporządzenie
PRM z dnia
11.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
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Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

wprowadziła zmianę nazwy Szkoły
polegającą na nadaniu jej imienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego.

Adres
BIP

poz. 66)

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 października 1999 r. w przedmiotowej sprawie.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 40 ustawy
o działach administracji rządowej oraz
niektórych innych ustaw.

Istotą projektu jest przeniesienie planowanych
dochodów i wydatków budżetowych, w tym
w zakresie wynagrodzeń, z części 36 – Skarb
Państwa do części 21 – Gospodarka morska
w kwocie 28.805 zł.

Marek
Gróbarczyk
Minister
Gospodarki
Morskiej
i Żeglugi
Śródlądowej

styczeń
2017 r.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 126 ust. 2 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu.

Projektowane rozporządzenie ma na celu
wprowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego wyłącznie bezgotówkowej formy
wypłaty funkcjonariuszom ABW nagrody
jubileuszowej.

Teresa
Rdzanowska
Dyrektor Biura
Prawnego
w Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

31 marca
2017 r.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 119 ust. 3 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu.

Projektowane rozporządzenie ma na celu
wprowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego wyłącznie bezgotówkowej formy
wypłaty funkcjonariuszom ABW dodatków do
uposażenia.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 142 ust. 3 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu.

Projektowane rozporządzenie ma na celu
wprowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego wyłącznie bezgotówkowej formy
wypłaty funkcjonariuszom ABW uposażenia
i innych świadczeń pieniężnych.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 127 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu.

Projektowane rozporządzenie ma na celu
wprowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego wyłącznie bezgotówkowej formy
wypłaty świadczeń przysługujących
funkcjonariuszom ABW za podróże służbowe,
przeniesienia lub delegowania.

31 marca
2017 r.

bip.abw.gov.pl

31 marca
2017 r.

bip.abw.gov.pl

Teresa
Rdzanowska
Dyrektor Biura
Prawnego
w Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Teresa
Rdzanowska
Dyrektor Biura
Prawnego
w Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Teresa
Rdzanowska
Dyrektor Biura
Prawnego
w Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

bip.abw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
103. terminów płatności uposażenia
i innych świadczeń pieniężnych
funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
104. świadczeń przysługujących
funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
za podróże służbowe,

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

bip.abw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
102.
dodatków do uposażenia
funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

gospodarkamorska.bi
p.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
dokonania przeniesień
100. wydatków budżetowych
w zakresie wynagrodzeń
określonych w ustawie
budżetowej na rok 2016.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
okresów wliczanych do okresu
służby, od którego zależy
101.
nabycie prawa do nagrody
jubileuszowej, oraz zasad jej
obliczania i wypłacania
funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

31 marca
2017 r.
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Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą wzorów legitymacji służbowych niezbędnych
do wykonywania czynności Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 43 ust. 7 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą wynagrodzenia członków Kolegium
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 60 ust. 3 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą określenia:
− trybu i warunków oddelegowania radców
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej do jednostek organizacyjnych
podległych, nadzorowanych lub kierowanych
przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa,
− obowiązków i uprawnień radców w czasie
oddelegowania.

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 67 ust. 5 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą wysokości wynagrodzenia radców
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
oraz dodatków funkcyjnych w PGRP.

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

przeniesienia lub delegowania.

styczeń
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
13.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 94)

legislacja.rcl.gov.pl

styczeń
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
13.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 102)

legislacja.rcl.gov.pl

styczeń
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
13.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 98)

legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wysokości wynagrodzenia
członków Kolegium
106. Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej
niezatrudnionych w Urzędzie
Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
delegowania radców
Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej do
107.
jednostek organizacyjnych
Skarbu Państwa podległych,
nadzorowanych lub
kierowanych przez podmioty
reprezentujące Skarb Państwa.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wysokości stawek
wynagrodzenia zasadniczego
radców Prokuratorii Generalnej
108.
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wysokości dodatków
funkcyjnych w Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 33 ust. 4 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

legislacja.rcl.gov.
pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
105. legitymacji służbowych
w Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

styczeń
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
13.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 104)
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Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą prawidłowego naliczania dodatku
„stażowego” do wynagrodzenia radców
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
wysokości miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego
111.
referendarzy zatrudnionych
w Urzędzie Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 80 ust. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą wynagrodzenia referendarzy w Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 12 ust. 3 i art. 27
ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą wprowadzenia wykazu osób, których
zastępstwo będzie wykonywała Prokuratoria
Generalna Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat za
czynności wykonywane na rzecz tych podmiotów.

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 37 ustawy z dnia
15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą współdziałania przy wykonywaniu zadań
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej z organami władzy publicznej,
państwowymi osobami prawnymi, osobami
zastępowanymi, państwowymi jednostkami

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie osób
zastępowanych przez
Prokuratorię Generalną
Rzeczypospolitej Polskiej,
112.
a także sposobu i trybu
uiszczania oraz wysokości opłat
ponoszonych za usługi prawne
świadczone przez Prokuratorię
Generalną.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
zakresu i trybu współdziałania
113. przy wykonywaniu zadań
Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej
i Prezesa Prokuratorii

styczeń
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
13.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 99)

styczeń
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
13.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 100)

I kwartał
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
11.05.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 938)

legislacja.rcl.gov.pl

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 68 ust. 4 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie
PRM z dnia
13.01.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 101)

legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu zaliczania
zakończonych okresów
zatrudnienia do okresów pracy
110.
uprawniających do dodatku za
wieloletnią pracę oraz okresów,
za które przysługuje ten
dodatek, i terminów jego
wypłaty.

styczeń
2017 r.

Adres
BIP

legislacja.rcl.gov.pl

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 66 ust. 7 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

legislacja.rcl.gov.pl

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą określenia kryteriów oraz trybu i sposobu
dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
109. oceny kwalifikacyjnej radców
Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.
pl

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

I kwartał
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
11.05.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 939)
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Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Mikołaj Wild
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Skarbu Państwa

styczeń
2017 r.

Dorota
Karczewska
Wiceprezes
Urzędu Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów,
Dariusz
Łomowski
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Inspekcji
Handlowej
w Urzędzie
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

I kwartał
2017 r.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej oraz organami jednostek samorządu
terytorialnego i innymi podmiotami, którym
powierzono wykonywanie zadań publicznych na
podstawie ustaw lub porozumień. Współdziałanie
w tym zakresie jest niezbędne dla prawidłowego
wykonywania zadań Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi podstawę
prawidłowego zabezpieczenia interesów
Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 48 ust. 4 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Konieczność nowelizacji
rozporządzenia z dnia 26 lipca 2001 r.
w tej sprawie wynika z ustawy z dnia
23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów
konsumenckich, która w miejsce
postępowania mediacyjnego
wprowadza pozasądowe
rozwiązywanie sporów
konsumenckich. Zmiana ta wymaga
dostosowania struktury wojewódzkich
inspektoratów Inspekcji Handlowej
i delegatur oraz wprowadzenia
komórek organizacyjnych
dedykowanych realizacji zadań z tego
zakresu.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczyć
będą statutu Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym organizacji
Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej.
Projektowana zmiana umożliwi dostosowanie
struktury wojewódzkich inspektoratów IH do
regionalnych i lokalnych uwarunkowań
w poszczególnych województwach, przez
instytucjonalne dopasowanie zależnie od liczby
wniosków o przeprowadzenie postępowań
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich, i sprawną ich obsługę.
Kompetencje w zakresie postępowań realizowane
będą alternatywnie przez wydział albo wielo– lub
jednoosobowe stanowiska pracy. Możliwe będzie
funkcjonowanie stanowisk ds. polubownego
rozwiązywania sporów konsumenckich w obrębie
wydziału prawno-organizacyjnego wojewódzkiego
inspektoratu IH, w przypadku niewielkiej liczby
wniosków i pod warunkiem zapewnienia
niezależności prowadzenia postępowań. Zabronione
będzie łączenie komórek zajmujących się
zagadnieniami z zakresu polubownego
rozwiązywania sporów konsumenckich ze
strukturami właściwymi w zakresie zadań
kontrolnych. Poradnictwo konsumenckie będzie
realizowane w wojewódzkim inspektoracie przez:

uokik.gov.pl/projekty aktów prawnych2.php

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad
115.
organizacji wojewódzkich
inspektoratów Inspekcji
Handlowej.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

legislacja.rcl.go
v.pl

Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej z organami władzy
publicznej, państwowymi
osobami prawnymi, osobami
zastępowanymi, państwowymi
jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości
prawnej oraz organami
jednostek samorządu
terytorialnego i innymi
podmiotami, którym
powierzono wykonywanie
zadań publicznych na podstawie
ustaw lub porozumień.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
114. nadania statutu Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Strona 41

Nr

Tytuł

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 36 ust. 11 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej znowelizowanego ustawą
z dnia 23 września 2016 r.
o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich.
Rozwiązania, które zostaną przyjęte
rozporządzeniem będą wynikiem
dotychczasowych doświadczeń
Inspekcji Handlowej w zakresie
tzw. mediacji konsumenckiej.

Istota projektu

− stanowisko do spraw ochrony konsumentów
tworzone na zasadzie fakultatywnej lub
− inne komórki organizacyjne, w szczególności
wydziały prawno-organizacyjne w zależności od
ilości spraw.
Wydziały ochrony konsumentów, które dotychczas
realizowały ww. zadania zostaną zlikwidowane.
Do zmian organizacyjnych wojewódzkiego
inspektoratu IH zostanie dostosowana struktura
delegatur wojewódzkich inspektoratów, tzn.
obligatoryjnie działać będą zespoły lub zespół
kontroli i fakultatywnie – stanowiska (wielo– lub
jednoosobowe) do spraw pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich.
W związku ze nowelizowanym art. 37 ustawy
o Inspekcji Handlowej zostanie zmienione
nazewnictwo sądów funkcjonujących przy
wojewódzkich inspektorach IH z „stały polubowny
sąd konsumencki” na „stały sąd polubowny”.
Projektowane rozwiazania mają na celu
zapewnienie:
− łatwego dostępu do postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich,
− sprawnego rozwiązywania sporów,
− bezstronnego i niezależnego prowadzenia
postępowania.
W projekcie zostanie określony tryb działania
organów Inspekcji Handlowej, w tym:
− treść upoważnienia do prowadzenia
postępowania,
− szczegółowe kwalifikacje pracowników IH,
którym może być udzielone upoważnienie,
− minimalny czas, na jaki wojewódzki
inspektor IH będzie udzielał upoważnienia,
− szczegółowa treść wniosku o wszczęcie
postępowania i niezbędne dokumenty, jakie
należy dołączać do wniosku,
− sposób wnoszenia wniosków,
− sposób wymiany informacji między stronami
postępowania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub przesyłką pocztową,

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Dorota
Karczewska
Wiceprezes
Urzędu Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów,
Dariusz
Łomowski
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Inspekcji
Handlowej
w Urzędzie
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

I kwartał
2017 r.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

uokik.gov.pl/projekty aktów prawnych2.php

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
organizacji i działania Inspekcji
116.
Handlowej w zakresie
pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie
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Nr

Tytuł

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

− termin na wyrażenie przez strony zgody na
przedstawioną propozycję rozwiązania sporu
lub zastosowanie się do niej.

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
118.
szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

Konieczność dokonania nowelizacji
aktu wynika z rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konieczność dokonania nowelizacji
aktu wynika z rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Proponuje się dostosowanie nazwy organu
emerytalnego (obecnie Dyrektor Zakładu
Emerytalno-Rentowego Mnisterstwa Spraw
Wewnętrznych) do obowiązującej nazwy
Ministerstwa.

Mariusz
Błaszczak
Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administeacji

Kazimierz
Smoliński
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury
i Budownictwa
Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie

Rozporządzenie
PRM z dnia
27.02.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 383)

I kwartał
2017 r.

I kwartał
2017 r.

I kwartał
2017 r.

I połowa
2017 r.

ip.gov.
pl
legisla
cja.rcl.

W projektowanym rozporządzeniu zostanie
zaktualizowany wykaz organów podległych
Ministrowi Infrastruktrury i Budownictwa w
związku ze zniesieniem nadzoru ministra
właściwego do spraw transportu wykroślony
zostanie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Istotą projektu rozporządzenia jest dostosowanie
przepisów do zmian ustawowych przy zachowaniu
dotychczasowej wysokości mandatów za naruszenia

Mariusz
Błaszczak
Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administeacji

1 marca
2017 r.

mib.bip.gov.pl

Konieczność dokonania nowelizacji
rozporządzenia wynika z wejścia
w życie ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym oraz niektórych innych
ustaw.
Nowelizacja rozporządzenia ma na
celu dostosowanie przepisów do zmian
wprowadzonych w ustawie z dnia

Proponuje się dostosowanie nazwy organu
emerytalnego (obecnie Dyrektor Zakładu
Emerytalno-Rentowego Mnisterstwa Spraw
Wewnętrznych) do obowiązującej nazwy
Ministerstwa.

Wiesław Jasiński
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Finansów

bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
funduszu socjalnego emerytów
i rencistów Urzędu Ochrony
119.
Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego oraz
ich rodzin.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
120.
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra
Infrastruktury i Budownictwa.
Projekt rozporządzenia Prezesa
121. Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie

Istotą nowelizacji rozporządzenia będzie
dostosowanie właściwości ministra do nowej
struktury organów Krajowej Administracji
Skarbowej przez zmianę nazewnictwa z „ministra
właściwego do spraw instytucji finansowych” na
„ministra właściwego do spraw finansów
publicznych”.

bip.mswia.gov.pl

Konieczność dokonania nowelizacji
rozporządzenia wynika ze zmiany
upoważnień zawartych w ustawie
z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
dokonanych na mocy ustawy z dnia
21 października 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej.

legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie trybu
i warunków oddelegowania
funkcjonariuszy Agencji
117.
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
do pracy w jednostce
organizacyjnej Generalnego
Inspektora Informacji
Finansowej.
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Nr

Tytuł

wysokości grzywien
nakładanych w drodze
mandatów karnych za wybrane
rodzaje wykroczeń.

Nowelizacja rozporządzenia ma na
celu dostosowanie przepisów do zmian
wprowadzonych w ustawie z dnia
23 września 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
oraz w ustawie z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej.

przepisów w tym zakresie.

Istotą projektu rozporządzenia jest przeniesienie
planowanych wydatków budżetowych z części
18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w kwocie
70.000,00 zł, do części 27 – Informatyzacja,
niezbędnych do realizacji nowego zakresu
kompetencji ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
Załączniki do projektu określą w sposób
tabelaryczny, wysokość przenoszonych wydatków
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
klasyfikacji budżetowej, oraz dodatkowo wskażą
kwoty przenoszonych środków na wynagrodzenia.
Projekt zakłada przeniesienie stanowisk
powiatowego lekarza weterynarii i zastępcy
powiatowego lekarza weterynarii z grupy stanowisk
średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej
do grupy wyższych stanowisk w służbie cywilnej
oraz utworzenie wspólnej tabeli stanowisk
i wymagań kwalifikacyjnych dla członków korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w izbach
administracji skarbowej, urzędach skarbowych,
urzędach celno-skarbowych oraz w Krajowej
Informacji Skarbowej z jednoczesnym uchyleniem
dotychczasowego katalogu stanowisk i wymagań
kwalifikacyjnych dla członków korpusu służby
cywilnej zatrudnionych w izbach skarbowych,
urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej
oraz w izbach celnych i urzędach celnych.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Anna Streżyńska
Minister
Cyfryzacji

Dobrosław
Dowiat-Urbański
Szef Służby
Cywilnej

marzec
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
12.04.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 817)

www.bip.kprm.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
określenia stanowisk
urzędniczych, wymaganych
kwalifikacji zawodowych,
123. stopni służbowych urzędników
służby cywilnej, mnożników do
ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania
i wypłacania innych świadczeń
przysługujących członkom
korpusu służby cywilnej.

9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym
wdrażających przepisy prawa UE,
które odnoszą się do obowiązkowego
stosowania pasów bezpieczeństwa
i urządzeń przytrzymujących dla dzieci
w pojazdach.
Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 25 ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku
z utworzeniem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Przepisy ww. ustawy przenoszą
zadania związane z tworzeniem
i utrzymaniem geoportalu
infrastruktury informacji przestrzennej
oraz koordynowaniem tworzenia,
utrzymywania i rozwijania
infrastruktury informacji przestrzennej
do zakresu kompetencji ministra
właściwego do spraw informatyzacji.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

mc.bip.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych
dochodów i wydatków
122.
budżetowych, w tym
wynagrodzeń, określonych
w ustawie budżetowej na rok
2017.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

marzec
2017 r.
Rozporządzenie
PRM z dnia
27.03.2017 r.
(Dz U. z 2017 r.
poz. 651)
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Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
udzielania przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
125.
albo Agencję Wywiadu pomocy
lub asysty przy wykonywaniu
czynności egzekucyjnych
w administracji.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 46 § 3 pkt 3 oraz
art. 50 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 13 ust. 4 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych.

Projektowane rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów zastąpi dotychczas obowiązujące
rozporządzenie w tej sprawie, które utraciło moc
obowiązującą z dniem 1 marca 2017 r. W projekcie
wprowadzone zostaną zmiany mające na celu
dostosowanie do terminologii wprowadzonej
ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji
Skarbowej, polegające na zastąpieniu wyrazów:
„organ kontroli skarbowej” wyrazami: „organy
Krajowej Administracji Skarbowej”.

III kwartał
2017 r.

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

II kwartał
2017 r.

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

II kwartał
2017 r.

Adres
BIP

legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przekazywania informacji,
udostępniania dokumentów oraz
udzielania pomocy służbom
i instytucjom uprawnionym do
126.
prowadzenia poszerzonych
postępowań sprawdzających,
kontrolnych postępowań
sprawdzających oraz
postępowań bezpieczeństwa
przemysłowego.

Stanisław Szwed,
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rodziny, Pracy
i Polityki
Społecznej

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

legislacja.rcl.gov.pl

Zmiana rozporządzenia wynika
z konieczności powołania nowych
członków do składu Komisji.

W projektowanym rozporządzeniu zaktualizowany
zostanie skład osobowy Komisji określony
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 2008 r. w tej sprawie, a także
uwzględniona będzie zmiana nazw resortów
wprowadzona rozporządzeniami Prezesa Rady
Ministrów wydanymi na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów.
Istotą projektu jest uregulowanie sposobu
udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego albo Agencję Wywiadu pomocy lub
asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi
przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez
określenie:
− przypadku i miejsca, w którym wymagana jest
pomoc,
− sposobu postępowania przy wykonywaniu
pomocy lub asysty,
− trybu postępowania o udzielenie pomocy,
− sposobu dokumentowania wykonanych
czynności w asyście funkcjonariuszy,
− sposobu rozliczenia kosztów poniesionych
w trakcie udzielania pomocy lub asysty.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

mpips.gov.pl/bip

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
powołania Międzyresortowej
124. Komisji do Spraw Najwyższych
Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników
Szkodliwych dla Zdrowia
w Środowisku Pracy.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)
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Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 161 ust. 16 ustawy
z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach
obrachunkowych, po nowelizacji, nad
którą trwają prace w Sejmie (druk
nr 1409).

Mariusz
Błaszczak
Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

kwiecień
2017 r.

Sebastian
Chwałek
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Po wejściu
w życie
ustawy
o zmianie
ustawy
o regionalnych
izbach
obrachunkowych oraz
niektórych
innych ustaw

Sebastian
Chwałek
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Po wejściu
w życie
ustawy
o zmianie
ustawy
o regionalnych
izbach
obrachunkowych oraz
niektórych
innych ustaw

mswia.bip.gov.pl
bip.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
sposobu i trybu
129.
przeprowadzania konkursu na
prezesa regionalnej izby
obrachunkowej.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych, po
nowelizacji, nad którą trwają prace
w Sejmie (druk nr 1409).

Projekt określał będzie wysokość wynagrodzenia
członków Rady do Spraw Repatriacji biorących
udział w pracach Rady w wysokości:
− 2000 zł miesięcznie dla przewodniczącego Rady,
− 1500 zł miesięcznie dla zastępcy
przewodniczącego Rady,
− 1000 zł dla członka Rady
oraz termin płatności tych wynagrodzeń. Projekt
będzie również zakładał, że w przypadku
nieobecności członka Rady do Spraw Repatriacji
na posiedzeniu Rady, jego wynagrodzenie zostanie
zmniejszone proporcjonalnie do liczby posiedzń
Rady, w których członek nie uczestniczył w danym
miesiącu.
Istotą projektu będzie wyeliminowanie m.in.:
− regulacji dotyczących trybu i rodzajów kontroli
prowadzonych przez regionalne izby
obrachunkowe,
− zobowiązania ministra właściwego do spraw
administracji publicznej do inicjowania procesu
powoływania kandydata na prezesa regionalnej
izby obrachunkowej wyłonionego przez
kolegium regionalnej izby obrachunkowej
(kompetencje w tym zakresie uzyska komisja
konkursowa powoływana przy Prezesie Rady
Ministrów).
Projektowane rozporządzenie określi:
− sposób i tryb przeprowadzania konkursu na
prezesa regionalnej izby obrachunkowej,
a w szczególności dokumenty wymagane od
kandydata, wzór ogłoszenia o konkursie i termin
zgłaszania kandydatów,
− elementy, jakie powinna zawierać oferta
kandydata,
− zasadę niedopuszczenia kandydata do udziału
w konkursie, w przypadku złożenia
niekompletnej dokumentacji lub oferty po
terminie,
− sposób ogłaszania konkursu na prezesa
regionalnej izby obrachunkowej przez Prezesa
Rady Ministrów (w dzienniku o zasięgu
ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Informacji

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

mswia.bip.gov.pl
bip.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
siedzib, zasięgu terytorialnego
oraz szczegółowej organizacji
128.
regionalnych izb
obrachunkowych, siedzib
zespołów zamiejscowych oraz
liczby członków kolegium.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 3f ust. 15 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
po nowelizacji, nad którą trwają prace
w Sejmie, (druk nr 1378) i której data
wejścia w życie została określona na
dzień 1 maja 2017 r.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

mswia.bip.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wysokości
127. wynagrodzenia przysługującego
członkom Rady do Spraw
Repatriacji.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie
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Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Grzegorz Dostatni
Dyrektor
Departamentu
Prawnego
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

II kwartał
2017 r.

Anna Streżyńska
Minister
Cyfryzacji

II kwartał
2017 r.

Jacek Bogucki
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

maj 2017 r.

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

Adres
BIP

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
w terminie co najmniej 60 dni przed upływem
kadencji).

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 46 ust. 9 ustawy
z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
Na mocy przepisów ww. ustawy
z dniem 31 sierpnia 2017 r. zniesione

legislacja.rcl.gov.pl/
bip.minrol.gov.pl/

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych
132. dochodów i wydatków
budżetowych między częściami,
działami i rozdziałami budżetu
państwa.

Istotą projektu rozporządzenia jest przeniesienie
planowanych wydatków budżetowych, w kwocie
3,5 mln zł, z części 18 – Budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo do części 27 – Informatyzacja.
Przenoszona kwota dotyczy środków
zaplanowanych dla Głównego Geodety Kraju na
zadania związane z infrastrukturą informacji
przestrzennej w 2017 r. i jest niezbędna do
realizacji nowego zakresu kompetencji ministra
właściwego do spraw informatyzacji.
Załączniki do projektu określą w sposób
tabelaryczny, wysokość przenoszonych wydatków
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
klasyfikacji budżetowej, oraz dodatkowo wskażą
kwoty przenoszonych środków na wynagrodzenia.
Istotą projektu rozporządzenia jest przeniesienie
planowanych dochodów i wydatków budżetowych
z części 35 – Rynki rolne do części 33 – Rozwój
wsi oraz wydatków budżetu państwa w części 44 –
Zabezpieczenie społeczne, z działu 500 – Handel do
działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na realizację
zadań finansowanych w ramach Agencji Rynku

mc.bip.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
przeniesienia planowanych
dochodów i wydatków
131.
budżetowych, w tym
wynagrodzeń, określonych
w ustawie budżetowej na rok
2017.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 25 ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku
z utworzeniem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Przepisy ww. ustawy przenoszą
zadania związane z tworzeniem
i utrzymaniem geoportalu
infrastruktury informacji przestrzennej
oraz koordynowaniem tworzenia,
utrzymywania i rozwijania
infrastruktury informacji przestrzennej
do zakresu kompetencji ministra
właściwego do spraw informatyzacji.

Projektowane rozporządzenie:
− zmniejszy skład komisji z 12 do 9 członków,
− wskaże aktualne nazwy organów
przedstawiających kandydatów do składu
komisji,
− określi wymogi stawiane kandydatom na
członków komisji, w sposób analogiczny do
stosowanego obecnie w przypadku ciał
kolegialnych o podobnym charakterze,
− umożliwi Prezesowi Rady Ministrów odwołanie
członka komisji w każdym czasie.

bip.kprm.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
organizacji pracy, składu oraz
130. zasad wynagradzania członków
komisji rozpatrującej wnioski
o wyrażenie zgody na
zatrudnienie osób, które pełniły
funkcje publiczne.

Nowelizacja rozporządzenia
spowodowana jest koniecznością:
− dostosowania liczebności komisji do
ilości faktycznie składanych
wniosków,
− wskazania aktualnych nazw
organów przedstawiających
kandydatów do składu komisji,
− określenia szczegółowych wymagań
stawianych kandydatom na
członków komisji,
− doprecyzowania przesłanek
odwołania członka komisji przez
Prezesa Rady Ministrów.
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w projekcie

zostaną Agencja Rynku Rolnego
i Agencja Nieruchomości Rolnych oraz
z dniem 1 września 2017 r. utworzony
będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa.

Adres
BIP

Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych
w okresie 1 września – 31 grudnia 2017 r.
Załączniki do projektu określą w sposób
tabelaryczny, wysokość przenoszonych dochodów
i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń,
między częściami, działami i rozdziałami budżetu
państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków
publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 127 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu oraz wyroku NSA
w kwestii świadczeń funkcjonariuszy
ABW przeniesionych z Emowa do
Warszawy i z Warszawy do Emowa.

Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie
zasady, że ryczałt w wysokości 50% uposażenia
nie będzie przysługiwać funkcjonariuszom ABW
z tytułu przeniesienia z urzędu do pełnienia służby
w innej miejscowości bez przesiedlania.

Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów

II kwartał
2017 r.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 75 ust. 3 ustawy
z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie
hipotecznym oraz nadzorze nad
pośrednikami kredytu hipotecznego
i agentami.

Przepisy projektowanego rozporządzenia określą
sposób obliczania oraz terminy wpłat, które będą
wnoszone przez pośredników kredytu hipotecznego
na pokrycie kosztów nadzoru nad tymi instytucjami
(z tytułu czynności związanych z rejestracją
nadzorowanych podmiotów), oraz zawierać będą
zasady rozliczania należności wynikajacych z tych
wpłat. W tym przewidywać będą wnoszenie
ww. wpłat w ujęciu rocznym i określą maksymalną
stawkę procentowej sumy przychodów
z działalności pośrednictwa hipotecznego na
poziomie 0,3%.
Wzory formularzy ww. wpłat zostaną określone
w załączniku do projektu rozporządzenia.

Piotr Nowak
Podsekretarz
Stanu
w Ministerstwie
Finansów

III kwartał
2017 r.

Konieczność nowelizacji
spowodowana jest upływem z dniem
31 grudnia 2017 r. terminu ważności
legitymacji służbowych
funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt nowelizacji rozporządzenia umożliwi
wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowego
wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Teresa
Rdzanowska
Dyrektor Biura
Prawnego Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

IV kwartał
2017 r.

Realizacja upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 31 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej.
Dostosowanie wzorów formularzy do

Wprowadzenie wzorów formularzy statystycznych
zgodnie z programem badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2017 oraz ze zmianami
zaistniałymi w przepisach prawnych.

Dominik Rozkrut
Prezes
Głównego Urzędu
Statystycznego

II połowa
2017 r.

bip.abw.gov.pl
stat.gov.pl/bip

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
135. wzoru legitymacji służbowej
i innych dokumentów
funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
136. rozporządzenie w sprawie
określenia wzorów formularzy
sprawozdawczych, objaśnień co

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
134. wpłat na pokrycie kosztów
nadzoru nad pośrednikami
kredytu hipotecznego.

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
świadczeń przysługujących
133.
funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
za podróże służbowe,
przeniesienia lub delegowania.

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)
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Nr

Tytuł

do sposobu ich wypełniania
oraz wzorów kwestionariuszy
i ankiet statystycznych
stosowanych w badaniach
statystycznych ustalonych
w programie badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2017.

Informacja o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Osoba odpowiedzialna
(imię nazwisko,
stanowisko, funkcja)

Planowany termin
wydania
rozporządzenia/
data wydania

Informacja
o przyczynach ew.
rezygnacji
z opracowania
projektu

zmian wprowadzonych w programie
badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2017.

* – zmiana treści
Opracowano w Departamencie Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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Adres
BIP

