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Projekt rozporządzenia Rady Mi- Zadanie zapisane w Narodowym Programie
nistrów w sprawie szczegółowych Stypendialnym przyjętym do realizacji przez
warunków
udzielania
pomocy Radę Ministrów 28 września 2004 r.
uczniom podejmującym naukę w
klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia

Bezpłatne przekazanie kompletów podręczników dzieciom pochodzącym z rodzin o niskich dochodach, rozpoczynającym naukę w
klasach pierwszych szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

MEiN

mein.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- W związku z nowelizacją ustawy z dnia
nistrów zmieniającego rozporzą- 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjdzenie w sprawie prospektu in- nych
formacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego
prospektu

Przewiduje się wprowadzenie obowiązku
określenia rodzajów działalności, na których
wykonywanie towarzystwo posiada zezwolenie, lub które wykonuje na podstawie art. 45
ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, warunkach dokonania
lokat lub zawarcia umowy z określonymi
podmiotami, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników
funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie
umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu
interesów; rozporządzenie ureguluje zmiany w
zakresie określenia metod i zasad dokonywania oceny aktywów funduszu oraz obowiązków podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych z tym związanych

MF

BIP

KWIECIEŃ
1.

2.

MG

mg.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Konieczność objęcia obszarem strefy no- Zmiana granic SSE
nistrów zmieniającego rozporzą- wych projektów inwestycyjnych
dzenie w sprawie utworzenia Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

bip.mf.gov.pl

3.
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Projekt rozporządzenia Rady Mi- Konieczność objęcia obszarem strefy no- Zmiana granic SSE
nistrów zmieniającego rozporzą- wych projektów inwestycyjnych
dzenie w sprawie utworzenia Katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

MG

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Konieczność objęcia obszarem strefy no- Zmiana granic SSE
nistrów zmieniającego rozporzą- wych projektów inwestycyjnych
dzenie w sprawie utworzenia Słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

MG

MPiPS

mps.gov.pl/bip

8.

MG

mg.gov.pl

7.

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Konieczność objęcia obszarem strefy no- Zmiana granic SSE
nistrów zmieniającego rozporzą- wych projektów inwestycyjnych
dzenie w sprawie utworzenia Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

mg.gov.pl

6.

MG

mg.gov.pl

5.

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Konieczność objęcia obszarem strefy no- Zmiana granic SSE
nistrów zmieniającego rozporzą- wych projektów inwestycyjnych
dzenie w sprawie utworzenia
Łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

mg.gov.pl

4.

BIP

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Wykonanie delegacji art. 33 ust. 3 ustawy o Określenie trybu przekazywania środków
finansowych oraz sposobu sporządzania spranistrów w sprawie trybu przeka- świadczeniach rodzinnych
wozdań w zakresie świadczeń rodzinnych
zywania środków finansowych na
wypłaty świadczeń rodzinnych
oraz sposobu sporządzania sprawozdań
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MRiRW

bip.minrol.gov.pl

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

9.

10.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia
programów zwalczania gruźlicy,
bydła, brucelozy bydła, gąbczastej
encefalopatii bydła oraz wścieklizny

Rozporządzenie jest notyfikacją krajową Wprowadzenie programów zwalczania gruźliprogramów zwalczania gruźlicy bydła, bru- cy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefacelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła lopatii bydła oraz wścieklizny
oraz wścieklizny, przyjętych do realizacji w
2006 r. uchwałą nr 147/2005 Rady Ministrów
z dnia 31 maja 2005 r. oraz zakwalifikowanych do współfinansowania z budżetu
Wspólnoty
Europejskiej
(decyzja
Nr
2005/723/WE z dnia 14 października
2005 r.)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy
organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz
jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób

W obecnie obowiązującym prawodawstwie
brak jest unormowań prawnych regulujących
tak szeroką współpracę przy zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób
odzwierzęcych

Projektowane przepisy określą warunki, tryb
oraz formę wspólnego działania organów poszczególnych inspekcji oraz organów samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt, w tym chorób
odzwierzęcych. Dzięki temu możliwe będzie
szybsze i sprawniejsze działanie przy zwalczaniu chorób zakaźnych

BIP

Uwagi
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11.

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

Rozwiązania zawarte w projekcie mają na
celu maksymalizację wykorzystania środków
PROW poprzez wprowadzenie niezbędnych
korekt systemowych

W projekcie proponuje się odstąpienie od
limitów wsparcia. Dotychczas zebrane doświadczenia wdrożeniowe i dane monitoringowe wskazują na bardzo zróżnicowane zainteresowanie programem rolnośrodowiskowym
na obszarze kraju, a biorąc pod uwagę, że
wskazane limity ograniczają możliwość realizacji programu rolnośrodowiskowego w tych
strefach, uzasadnione jest odstąpienie od tych
limitów.

MRiRW

htt//bip.minrol.gov.pl

Ponadto proponuje się, aby podwyższoną
płatnością rolnośrodowiskową objąć również
projektowane obszary Natura 2000. W związku z wątpliwościami dotyczącymi sankcji za
nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia
określonych w § 16 i 17 obecnie obowiązującego rozporządzenia proponuje się dokonać
zmian zmierzających do eliminacji nieuzasadnionych zmniejszeń płatności

BIP

Uwagi
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12.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich

Rozwiązania zawarte w projekcie mają na
celu maksymalizację wykorzystania środków
PROW poprzez wprowadzenie niezbędnych
korekt systemowych

Przewidywana zmiana okresu realizacji przedsięwzięć polegających na wyposażeniu gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych jest efektem analizy charakteru inwestycji, z której wynika, że
założony maksymalny 12-miesięczny okres
realizacji przedsięwzięć jest niewystarczający
do terminowego zrealizowania inwestycji
w gospodarstwie rolnym. Za wydłużeniem
ww. wskazanego terminu przemawiają możliwości wytwórcze jednostek prowadzących
działalność w zakresie wyposażenia gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych (płyty gnojowe
lub zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę).
Dodatkowym argumentem jest kwestia ryzykownego prowadzenia prac budowlanych w
okresie zimowym, a w związku z tym skrócenie okresu realizacji przedsięwzięć niezależne
od producentów rolnych

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Wskazanie producenta rolnego – który przeniósł posiadanie działek rolnych położonych
na ONW na rzecz innego podmiotu – jako
właściwego do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2a pkt 2 zmienianego
rozporządzenia.
Uregulowanie kwestii pomocy finansowej na
wspieranie działalności rolniczej na ONW
przez producentów rolnych, którzy zaniechali
prowadzenia działalności rolniczej przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia na
skutek przeniesienia posiadania działek rolnych na rzecz innego podmiotu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

13.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania objętej planem
rozwoju obszarów wiejskich

Rozwiązania zawarte w projekcie mają na
celu maksymalizację wykorzystania środków
PROW poprzez wprowadzenie niezbędnych
korekt systemowych

BIP

Uwagi
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14.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na
sprzedaż majątku trwałego innym
podmiotom przez spółkę powstałą
w wyniku komercjalizacji oraz
warunków, w których dopuszcza
się odstąpienie od przetargu

Dostosowanie do wymogów UE określonych
w Komunikacie Komisji w sprawie elementów pomocy państwa w sprzedaży gruntów i
budynków przez władze państwa

Wprowadzenie – w sytuacji, gdy składniki
majątku trwałego nie zostały sprzedane przez
spółkę w drodze przetargu – możliwości
sprzedaży składników majątku trwałego spółki bez przeprowadzania przetargu po cenie nie
niższej niż 2/3 ceny wywoławczej nieruchomości i ½ ceny wywoławczej w przypadku
pozostałych składników majątku

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

W związku z decyzją Komisji Europejskiej w
sprawie programu pomocy na restrukturyzację udzielanej w procesach prywatyzacji
N 61/2005

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Realizacja upoważnienia zawartego w art. Projekt ma na celu określenie świadczeń pieniężnych, które niezależnie od uposażenia
nistrów w sprawie należności pie- 147m pkt 1 ustawy o Straży Granicznej
przysługują funkcjonariuszom SG delegowaniężnych otrzymywanych przez
nym do pełnienia służby w kontyngencie poza
funkcjonariuszy Straży Graniczgranicami państwa, tj. m.in. dodatek zagranej delegowanych do pełnienia
niczny, dodatek wojenny, świadczenie z tytułu
służby w kontyngencie poza graniuszczerbku na zdrowiu
cami państwa

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Realizacja upoważnienia zawartego w art. Projekt określa warunki, jakie musi spełniać
osoba, która może być zatrudniona jako pranistrów w sprawie trybu i warun- 147m pkt 4 ustawy o Straży Granicznej
cownik w kontyngencie Straży Granicznej
ków zatrudnienia pracowników w
wykonującym zadania poza granicami Polski,
kontyngencie Straży Granicznej i
określa stanowisko pracy w kontyngencie, na
ich wynagradzania
których mogą być zatrudniane osoby niebędące funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz
kwestie wynagrodzenia i innych świadczeń
przysługujących za pracę w kontyngencie

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

17.

MSP

bip.msp.gov.pl

16.

Uregulowanie kwestii dotyczących pomocy
regionalnej przeznaczonej na realizację nowych inwestycji towarzyszących procesowi
prywatyzacji bezpośredniej lub pośredniej, jak
również pomocy na restrukturyzację, ograniczonej wyłącznie do trybu prywatyzacji przez
oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania

bip.msp.gov.pl

15.

MSP

BIP
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18.

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

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uaktualnienia załącznika do rozporządzenia, ze wzglądu na ważny interes
polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zmiany dokonane przez Narody
Zjednoczone i Unię Europejską w międzynarodowych zakazach i ograniczeniach eksportu towarów o znaczeniu strategicznym.
Rezolucje Rady Państw NZ są wiążące dla
wszystkich państw członkowskich ONZ,
a Wspólne Stanowiska Rady UE są wiążące
dla państw członkowskich UE

Proponuje się następujące zmiany w załączniku nr 1 zawierającym Listę krajów objętych
zakazem eksportu z terytorium RP towarów o
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa:
– wykreślenie Lp. 1 dot. Islamskiego Państwa
Afganistanu,
– wykreślenie Lp. 2 dot. Bośni i Hercegowiny,
– doprecyzowanie zakresu wyjątków od zakazu w Lp. 4 dot. Demokratycznej Republiki
Konga w rubryce uwagi,
– doprecyzowanie zakresu wyjątków od zakazu w Lp. 10 dot. Republiki Sudanu w rubryce
uwagi,
– dodanie nowego wiersza między Lp. 10 i
Lp. 11 dot. Republiki Uzbekistanu,
– doprecyzowanie zakresu wyjątków od zakazu w Lp. 13 dot. wszystkich krajów świata

MSZ

http:/bip.msz.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Wykonanie delegacji art. 74 ust. 2 ustawy – Uregulowanie kwestii korzystania przez służby państwowe i organy administracji publicznistrów w sprawie korzystania z Prawo lotnicze
nej z obiektów i urządzeń lotniska, w tym
obiektów i urządzeń lotniska przez
zakresu tego korzystania, a także pokrywania
służby państwowe i organy admikosztów i ponoszenia opłat z tego wynikająnistracji publicznej
cych

MTiB

19.

BIP

Uwagi
7

mtib.gov.pl
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20.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010

Konieczność wydania rozporządzenia wynika
z upoważnienia ustawowego zawartego w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii

Celem regulacji jest określenie kierunków i
rodzajów działań w zakresie przeciwdziałania
narkomanii, przy uwzględnieniu aktualnej
sytuacji epidemiologicznej w zakresie zagrożeń narkomanią. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określi harmonogram
przyjętych działań, cele, sposoby ich osiągania oraz ministrów odpowiedzialnych za ich
realizację, a także podmioty właściwe do podejmowania określonych działań. Regulacja
określi również kierunki działań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie przeciwdziałania
narkomanii. Założenia przyjęte w regulacji są
zgodne z Unijną Strategią Antynarkotykową
oraz Europejskim Planem Walki z Narkotykami 2005-2008

MZ

mz.gov.pl

Prezes GUS

stat.gov.pl/bip

21.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Dostosowanie zapisów programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok
2006 do zmian wprowadzonych w obowiązującym stanie prawnym przez ustawy: Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i
kartograficzne, ustawa o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w podziale
zadań i kompetencji administracji terenowej
oraz przez rozporządzenia: ministra nauki i
informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, Rady Ministrów w sprawie
sprawozdań finansowych zbiorczego portfela
papierów wartościowych, ministra finansów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

BIP

Dokonanie korekty zapisów w poszczególnych
badaniach będących podstawą do zbierania,
przekazywania i opracowywania danych statystycznych

Uwagi
7
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Projekt rozporządzenia Rady Mi- W związku z nowelizacją ustawy z dnia
nistrów zmieniającego rozporzą- 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjdzenie w sprawie szczegółowych nych.
warunków wykonywania przez
towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami
papierów wartościowych

Projekt rozporządzenia precyzuje zakres
czynności podejmowanych przez biegłego
rewidenta w odniesieniu do sprawozdań finansowych portfela, dostosowując w ten sposób
do treści ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, a także ujednolica
siatkę pojęciową w odniesieniu do używanych
wymiennie pojęć „odkupienie” – „umorzenie”,
„składniki lokat portfela” – „składniki portfela”, a także „rejestr uczestników portfela” –
„rejestr tytułów uczestnictwa portfela”

MF

bip.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- W związku z nowelizacją ustawy z dnia
nistrów zmieniającego rozporzą- 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjdzenie w sprawie sprawozdań fi- nych.
nansowych zbiorczego portfela
papierów wartościowych

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany
analogiczne do przepisów rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r.
zmieniającego rozporządzenie Ministra finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych. Przewiduje w tabelach uzupełniających: „Dłużne papiery wartościowe”
rezygnację z wymaganego dotychczas podziału instrumentów finansowych na dopuszczone do publicznego obrotu i niedopuszczone
do publicznego obrotu. Jednocześnie rozszerza obowiązek wskazania rodzaju rynku, na
którym lokata jest notowana o „aktywny alternatywny system obrotów” albo „inny aktywny rynek”. Projekt przewiduje również
doprecyzowanie zasad określających obowiązki informacyjne zbiorczych portfeli papierów wartościowych w zakresie ujawniania
informacji nt. zmian stosowanych w rachunkowości

MF

bip.mf.gov.pl

BIP

MAJ
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Projekt rozporządzenia Rady Mi- W związku z nowelizacją ustawy z dnia
nistrów zmieniającego rozporzą- 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjdzenie w sprawie trybu likwidacji nych.
funduszy inwestycyjnych

Proponuje się wprowadzenie możliwości zorganizowania alternatywnego systemu obrotu
papierami wartościowymi, w związku z tym,
że w pakiecie ustaw regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego nie przewidziano
możliwości organizacji obrotu prowadzonego
na podstawie zezwolenia KPWiG

MF

bip.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- W związku z nowelizacją ustawy z dnia
nistrów zmieniającego rozporzą- 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjdzenie w sprawie okresowych nych
sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i
sytuacji finansowej towarzystw
funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych
przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Projekt przewiduje wymóg utrzymywania minimalnego poziomu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wprowadza również obowiązek informacyjny dotyczący niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu z
przyczyn niezależnych od funduszu, w celu
usprawnienia wykonywania nadzoru w przedmiotowym zakresie. Propozycje zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących
limitów inwestycyjnych zostaną wprowadzone w
celu uzyskania bardziej przejrzystej i wygodnej
formuły ich przekazywania dla użytkowników.
Ma temu służyć ograniczenie o połowę liczby
raportów – w przypadku raportów, które miałyby być przesyłane zbiorczo, a także rozwiązanie
pozwalające na przekazywanie informacji o
przekroczeniach i dostosowaniach tych przekroczeń w ramach jednego formularza raportu.
Projekt rozporządzenia przewiduje rezygnację z
przekazywania przez fundusze inwestycyjne
raportów bieżących o zawarciu umowy przez
fundusz inwestycyjny, której przedmiotem jest
sprzedaż papierów wartościowych lub praw
majątkowych, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo
oraz o istotnych warunkach zawartej umowy,
a także o dokonaniu lokat lub zawarciu umowy,
o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy

MF

bip.mf.gov.pl
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27.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do
poboru

Przyczyną wydania rozporządzenia jest
zmiana ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej dokonana
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie
ustawy o służbie zastępczej

postanowień

Proponuje się zmiany systemu powszechnego
obowiązku obrony przez możliwość poddania
większej grupy kobiet obowiązkowi stawienia
się do poboru. Rozszerzony zostanie katalog
podmiotowy osób poddanych obowiązkowi
stawienia się do poboru o: absolwentki uczelni medycznych kończących naukę w zawodach lekarzy i lekarzy dentystów, a także absolwentki szkół wyższych kończące naukę w
zawodzie psychologa

MON

dyrektywy Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy dotyczących zagrożeń, jakie mogą wystąpić w kontaktach
pracowników młodocianych ze zwierzętami
dzikimi i jadowitymi. Ponadto precyzyjniej
zostanie sformułowany zakaz pracy, której
rytm jest uzależniony od rytmu maszyn i
obejmującej płatność za osiągnięte rezultaty.
Wprowadzenie zakazu zatrudniania młodocianych przy wszelkich pracach wynagradzanych
w zależności od osiąganych rezultatów uzasadnione jest niekorzystnym wpływem takiej
pracy na psychikę osób młodych (wzmożone
napięcie, pośpiech, zdenerwowanie, stres)

MPiPS

mps.gov.pl/bip

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Pełne wdrożenie
nistrów zmieniającego rozporzą- Rady 94/33/WE
dzenie w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy
niektórych z tych prac

MG

biuletyn.mon.gov.pl

28.

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Konieczność objęcia obszarem strefy no- Zmiana granic SSE
nistrów zmieniającego rozporzą- wych projektów inwestycyjnych
dzenie w sprawie utworzenia Pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

mg.gov.pl
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29.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków
Rady Nadzorczej ZUS, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

Zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej oraz wprowadzenie zmian ułatwiających jej funkcjonowanie

Zmiana charakteru wykonywanych funkcji
przez przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady oraz zmiana wysokości wynagrodzeń członków Rady

MPiPS

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości
stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 1 litr oleju w
2006 r.

Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4 Określenie stawki zwrotu podatku akcyzoweust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o go na 1 litr oleju napędowego wykorzystywazwrocie podatku akcyzowego zawartego w nego do produkcji rolniczej
cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej

Określenie
okoliczności
uzasadniających
umorzenie w całości lub w części, odroczenie
lub rozłożenie na raty spłaty tych należności
oraz rodzaju i zakresu udzielonych ulg w
spłacie należności przypadających agencjom
płatniczym oraz sposobu realizacji

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Wykonanie upoważnienia zawartego w art.
nistrów w sprawie szczegółowych 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
zasad i trybu umarzania, odracza- o finansach publicznych
nia lub rozkładania na raty spłat
należności pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej

MRiRW

bip.minrol.gov.pl
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mps.gov.pl/bip
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32.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych
cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół

Zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Rada Ministrów została
zobowiązana do określenia corocznie do dnia
15 czerwca maksymalnych cen mleka i
przetworów mlecznych dostarczanych, w
ramach dopłat do spożycia mleka w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół
wyższych, mając na uwadze krajowe ceny
mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską

Określenie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek
oświatowych
w
roku
szkolnym
2006/2007
MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Proponowana regulacja została przyjęta
przez Komisję Europejską w Planie Rozwoju
Obszarów Wiejskich i wymaga zmiany obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów

Projektowane zmiany polegają na doprecyzowaniu przepisów rozporządzenia i umożliwieniu uzyskania przez żyjącego małżonka prawa
do renty strukturalnej, w przypadku gdy osoba
ubiegająca się o rentę strukturalną zmarła po
przekazaniu gospodarstwa rolnego, ale przed
wydaniem decyzji o przyznaniu tego prawa

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

33.

34.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie
rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

MS

www.ms.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- W związku z wejściem w życie ustawy Projektowana regulacja ma na celu utworzenistrów zmieniającego rozporzą- o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów nie nowych stanowisk prokuratorskich w
związku z wejściem w życie ustawy
dzenie w sprawie stawek podsta- Powszechnych i Prokuratury
wowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i
aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów
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Projekt ma na celu określenie zadań poszczególnych podmiotów w ramach współdziałania
systemów obserwacji pomiarów, analiz i powiadamiania o skażeniach, w tym określenie
zasad wzajemnej współpracy i wymiany pomiędzy tymi podmiotami informacji o zagrożeniach oraz opracowanie tabeli sygnałów
powszechnego ostrzegania

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Realizacja upoważnienia zawartego w art. Projekt ma na celu usunięcie z rozporządzenia
zapisów regulujących przesłanki opróżnienia
nistrów w sprawie dodatkowych 147m pkt 3 ustawy o Straży Granicznej
lokalu mieszkalnego i kwatery, zapisów odnoświadczeń przysługujących funkszących się do odrębności organizacyjnej
cjonariuszom Straży Granicznej w
Granicznej Placówki SG Warszawa – Okęcie;
związku z delegowaniem do pełusunięcie z formularzy wniosków o przydział
nienia służby w kontyngencie poza
lokalu klauzul zgody na przetwarzanie danych
granicami państwa
osobowych

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Realizacja upoważnienia z art. 147m pkt 5 Projekt określi szczegółowy sposób realizacji
uprawnień bezpłatnego zakwaterowania i wynistrów w sprawie szczegółowego ustawy o Straży Granicznej
żywienia, bezpłatnego przewozu do miejsca
sposobu
realizacji
uprawnień
pełnienia służby lub wykonywania pracy na
przysługujących
funkcjonariuobszarze działania kontyngentu, ubezpieczeszom Straży Granicznej oraz prania od następstw nieszczęśliwych wypadków –
cownikom zatrudnionym w konprzysługujących funkcjonariuszom delegowatyngencie Straży Granicznej
nym do służby oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

MŚ

mos.gov.pl

35.

36.

37.

38.

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Realizacja upoważnienia ustawowego w art.
nistrów w sprawie wykrywania 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o powszechnym oboskażeń i właściwości organów w wiązku obrony RP
tych sprawach

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów
wodnych

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wyodrębnienia na gruncie
ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, z ustanowionych już obszarów
dorzeczy Wisły i Odry, tych fragmentów
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które
stanowią części innych międzynarodowych
dorzeczy

Lepsza koordynacja współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z innymi krajami w gospodarowaniu wodami w międzynarodowych dorzeczach zgodnie z postanowieniami art. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.

BIP

Uwagi
7

16

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia planowanych rozwiązań

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres

1

2

3

4

5

6

Projekt ma na celu wdrożenie rozwiązań w
zakresie procedury udzielania pomocy stosowanej w UE oraz określenie warunków
udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, na jakich organ może udzielać pomocy na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy.

MF

BIP

CZERWIEC
39.

Rozporządzenie określi warunki, których
spełnienie umożliwi organom podatkowym
udzielanie ulg bez konieczności uzyskiwania
opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz indywidualnej notyfikacji
pomocy Komisji Europejskiej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia odroczeń zasadniczej służby wojskowej

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczą- W rozporządzeniu zostaną wprowadzone
cych udzielania odroczeń zasadniczej służby szczegółowe warunki udzielania odroczeń
wojskowej – wynikających ze zmian wpro- zasadniczej służby wojskowej
wadzonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o służbie zastępczej

MG

MON

biuletyn.mon.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Wykonanie upoważniania ustawowego za- Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Mininistrów w sprawie legalnych jed- wartego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12
2001 r. – Prawo o miarach
maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek
nostek miar
miar, uwzględniając regulacje ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca
2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
miar nienależących do Międzynarodowego
Układu Jednostek i Miar (SI)

mg.gov.pl

41.

Rozporządzenie zostało opracowane w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej o krajowej pomocy regionalnej (98/C, 74/06) oraz
Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące
pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (notyfikowane jako dokument C(2002)315)
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie
delegacji art. 67b § 5 ustawy – Ordynacja
podatkowa

bip.mf.gov.pl

40.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją
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42.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności
przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym
służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Dostosowanie obecnie obowiązujących stawek uposażenia wg zajmowanego stanowiska
służbowego do nowych stawek uposażenia
zasadniczego żołnierzy zawodowych obowiązujących w 2006 r.

Realizacja przyjętej przez Radę Ministrów
zasady, w myśl której żołnierze zawodowi i
żołnierze pełniący służbę kandydacką w czasie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu
wojennego i w czasie wojny będą otrzymywać
uposażenie zasadnicze w wysokości 120%
stawek uposażenia obowiązującego w czasie
pokoju

MON

biuletyn.mon.gov.pl

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

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika
z konieczności dostosowania go do ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o
służbie zastępczej, która wprowadziła zmianę systemu dotyczącą okresu podlegania
przez poborowych obowiązkowi odbycia
zasadniczej służby wojskowej i przenoszenia
do rezerwy, w tym przesunięcia okresu w
przypadku wyjazdu poborowego za granicę

Projekt rozporządzenia ma na celu nałożenie
na organy gminy, prowadzące ewidencję ludności, obowiązku informowania organów
WKU o przypadkach wyjazdu poborowych za
granicę

MON

biuletyn.mon.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Wykonanie delegacji art. 66 ust. 5 ustawy o
nistrów w sprawie programów promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
regionalnych i projektów lokal- pracy
nych

Określenie trybu przygotowywania programów i projektów, warunków, zakresu i trybu
wspierania środkami Funduszu Pracy realizacji programów regionalnych

MPiPS

Realizacja obowiązku Rady Ministrów wynikającego z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8
maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, do corocznego wydawania – do dnia 30 czerwca – rozporządzenia

Wyodrębnienie akcji lub udziałów w spółkach
stanowiących własność Skarbu Państwa do
zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb
Państwa

MSP

43.

bip.msp.gov.pl

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

bip

45.

Uwagi
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46.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy
rezerwy, którzy w 2007 r. mogą
być powołani do czynnej służby
wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach
uzbrojonych nie wchodzących w
skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja upoważnienia zawartego w art. 57
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ma na celu określenie liczby poborowych i żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r.
mogą być powołani do służby w różnych formacjach
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt określa warunki i tryb delegowania
funkcjonariuszy SG do pełnienia służby poza
granicami państwa w kontyngencie Straży
Granicznej, a także warunki odwoływania do
kraju i przedłużenia czasu delegowania oraz
szczegółową procedurę kwalifikowania funkcjonariuszy do pełnienia służby w kontyngencie, wymagane badania i szkolenia, podmioty
właściwe do podejmowania decyzji w tych
sprawach oraz zakres podległości służbowej

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu
miasta

Przyczyną opracowania projektu jest potrze- Celem projektu jest stworzenie, łączenie,
ba ustalenia granic niektórych gmin i miast – dzielenie i znoszenie gmin i powiatów oraz
zakres rozporządzenia jest uzależniony od ustalenie ich granic, nazw i siedzib władz
wpływających wniosków (termin nadsyłania
wniosków do MSWiA upływa 30 kwietnia
br.)

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych
robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

Przyczynami uzasadniającymi dokonanie
zmian są działania zamierzone w ramach
procesu restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego, odnoszące się do upraszczania
systemów odwadniania

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

47.

48.

49.

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Realizacja upoważnienia ustawowego zanistrów w sprawie służby funkcjo- wartego w art. 147m pkt 2 ustawy o Straży
nariuszy Straży Granicznej w Granicznej
kontyngencie poza granicami państwa

Projektowane zmiany będą dotyczyć problematyki systemów odwadniania w byłych lub
likwidowanych podziemnych zakładach górniczych

BIP

Uwagi
7
Akt prawny wydawany
przez Radę Ministrów
co roku

Lp.

19

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia planowanych rozwiązań

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres

1

2

3

4

5

6

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

50.

Potrzeba opracowania przedmiotowego aktu
prawnego wiąże się z inicjatywą władz lokalnych miasta Międzyzdroje zmierzającą do
utworzenia miejskiego przejścia granicznego
w Międzyzdrojach

Istotą projektu jest utworzenie morskiego
przejścia granicznego w Międzyzdrojach z
przeznaczeniem głównie dla ruchu turystycznego, co ma w pozytywny sposób wpłynąć na
rozwój miasta oraz sąsiednich miejscowości

MSWiA

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez
policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

Potrzeba doprecyzowania i uelastycznienia
niektórych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń przysługujących
z tytułu oddelegowania do pełnienia służby
w misjach pokojowych

W projekcie proponuje się:
– umożliwienie, na wniosek policjanta, wypłacania dodatku zagranicznego otrzymywanego przez policjantów delegowanych do
pełnienia służby w kontyngencie policyjnym
w złotych, a także w euro lub walucie stosowanej dla danego kraju dla określenia i rozliczenia należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej; obecnie dodatek wypłacany jest
jedynie w USD,
– dookreślenie, że uprawnionym do świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego
przez policjanta w czasie delegowania do
pełnienia służby poza granicami państwa w
przypadku śmierci tego policjanta będzie małżonek zmarłego, a w dalszej kolejności dzieci
albo rodzice, jeżeli w dniu śmierci policjanta
spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

52.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść
granicznych oraz rodzaju ruchu
dozwolonego przez te przejścia

bip.mswia.gov.pl

51.

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Realizacja upoważnienia zawartego w art. 6 Projekt określi priorytety rozwoju systemów
nistrów w sprawie planu informa- ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności teleinformatycznych używanych do realizacji
podmiotów realizujących zadania publiczne
zadań publicznych, zestawienie oraz charaktetyzacji państwa
rystykę ponadsektorowych i sektorowych
projektów informatycznych, program działań
w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz określi zadania publiczne, które
będą realizowane z wykorzystaniem drogi
elektronicznej

BIP

Uwagi
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53.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych
wód powierzchniowych lub ich
części stanowiących własność publiczną

Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z licznych uwag zgłaszanych do
Ministerstwa Środowiska od organów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do
poszczególnych kategorii wód

Wprowadzenie zmian w załącznikach w zakresie administrowania śródlądowymi wodami
powierzchniowymi stanowiącymi własność
Skarbu Państwa

MŚ

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy ze
źródłami promieniowania jonizującego

Podstawa prawna – art. 45 ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. – Prawo atomowe
w
brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 24
lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo
atomowe.
Wdrożenie do prawa krajowego postanowień
dyrektywy 2003/122/Euratom z dnia 22
grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce
radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych

Projekt określi wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące
pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła,
wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące stosowanymi poza pracowniami oraz sposób prowadzenia kontroli i ewidencji źródeł promieniotwórczych i sposób dokumentowania jej
wyników. Projekt w zasadzie powtórzy rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17
grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy ze źródłami
promieniowania jonizującego. Różnice są
związane z wdrożeniem postanowień dyrektywy 2003/122/Euratom i dotyczą kwestii
kontroli i ewidencji źródeł wysoko aktywnych. Będzie ona bardziej szczegółowo prowadzona na kartach ewidencyjnych

MŚ/PAA

Uwagi
7

mos.gov.pl
http://paa.gov.pl/BIP/index.htm

Uzgodnienia projektu zostaną rozpoczęte po ogłoszeniu
ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy –
Prawo atomowe

54.

BIP

21

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia planowanych rozwiązań

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres

1

2

3

4

5

6

7

55.

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

Podstawa prawna – art. 6 pkt 2 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 24
lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo
atomowe.

MŚ/PAA

paa.gov.pl/BIP/index.htm

Uzgodnienia projektu zostaną
rozpoczęte po ogłoszeniu ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o
zmianie ustawy – Prawo atomowe

56.

Projekt proponuje zmianę załącznika nr 1 do
rozporządzenia w punkcie dotyczącym zawartości programu bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej, a także wskazuje,
jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziaWdrożenie do prawa krajowego postanowień
łalności ze źródłami wysoko aktywnymi
dyrektywy 2003/122/Euratom z dnia 22
grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce
radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych

Określenie organów uprawnionych w zakresie
poszczególnych rodzajów tzw. działalności
sektorowej do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że Prezes UZP
działalność ta prowadzona jest na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

uzp.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady Mi- Konsekwencja nowelizacji ustawy – Prawo
nistrów w sprawie organów wła- zamówień publicznych i zmiany upoważnieściwych do występowania do Ko- nia ustawowego
misji Europejskiej z wnioskiem o
stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym,
do którego dostęp nie jest ograniczony

BIP

Uwagi

