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Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

STYCZEŃ
Określenie zakresu informacji i wzorów
zaświadczeń o udzielonej pomocy de
minimis albo pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej w
rolnictwie lub rybołówstwie oraz
sprawozdań o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach
świadczeń należnych na rzecz
sektora finansów publicznych

Delegacja zawarta w art. 35 pkt 2
ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej –
wydanie rozporządzenia wynika z
nowelizacji ustawy

Określenie zakresu informacji i
formularzy sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie informacji
o otrzymanej pomocy publicznej
innej niż pomoc de minimis albo
pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie oraz informacji
o nieotrzymaniu tej pomocy

Delegacja zawarta w art. 37 ust. 6
ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej –
wydanie rozporządzenia wynika z
nowelizacji ustawy

Określenie zakresu informacji o
otrzymanej pomocy publicznej innej
niż pomoc de minimis albo pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
albo o nieotrzymaniu pomocy

Aleksandra Szelągowska
Dyrektor Departamentu
Finansów MRiRW
MRiRW

Aleksandra Szelągowska
Dyrektor Departamentu
Finansów MRiRW
MRiRW

Aleksandra Szelągowska
Dyrektor Departamentu
Finansów MRiRW
MRiRW

www.bip.minrol.gov.
pl

3

Delegacja zawarta w art. 5 ust. 4
ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej –
wydanie rozporządzenia wynika z
nowelizacji ustawy.

www.bip.minrol.gov.pl

2

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
zaświadczeń o pomocy de
minimis albo pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie

www.bip.minrol.gov.pl

1

2

5

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie rodzajów
roślin wykorzystywanych na cele
energetyczne objętych dopłatami

Zmiana ustawy z dnia 29 listopada
2000r. - Prawo atomowe
(projektowane rozporządzenie
uchyli rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24 września
2002r. w sprawie rozliczania
dotacji podmiotowej, pobierania
opłat oraz prowadzenia gospodarki
finansowej przedsiębiorstwa
państwowego użyteczności
publicznej -„Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych”)

4
określenie rodzajów roślin
wykorzystywanych na cele
energetyczne, które będą objęte
dopłatami z budżetu państwa

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Aleksandra Szelągowska
Dyrektor Departamentu
Finansów MRiRW

7

MRiRW

Określenie, w drodze rozporządzenia,
sposobu ustalania wysokości oraz
rozliczania dotacji, otrzymywanych
przez Zakład z budżetu państwa
zgodnie z art. 119 ustawy Prawo
atomowe, w tym: rodzajów
dokumentów i danych, jakie powinny
być uwzględnione przy ustalaniu
wysokości i rozliczaniu dotacji,
sposobów ustalania opłat z
uwzględnieniem czynników jakie
należy brać pod uwagę przy ustalaniu
opłat, trybu i terminów podawania
cennika usług Zakładu do publicznej
wiadomości oraz sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej Zakładu (w tym
kontroli sprawozdań finansowych i
wyboru biegłych do ich badania oraz
organu właściwego do zatwierdzania
rocznych sprawozdań finansowych,
trybu zbywania składników
majątkowych, sposobu finansowania
wynagrodzeń i inwestycji, trybu
podejmowania decyzji w sprawach
finansowych).

Ewa Niwińska – Główny
Specjalista Departamentu
Nadzoru Właścicielskiego
III

www.bip.msp.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
sposobu ustalania wysokości oraz
rozliczania dotacji podmiotowej i
celowej, sposobu ustalania opłat z
tytułu wykonywanej działalności,
sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej oraz trybu
podejmowania decyzji w
sprawach finansowych
przedsiębiorstwa państwowego
użyteczności publicznej –
„Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Promieniotwórczych”

Istota projektu

www.bip.minrol.gov.pl

4

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 3g
ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia
1993r. O utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2005r. Nr 31
poz. 264 z późn. zm.)

MSP

3

Lp.
1
6

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

4

5

6
Anna Kołodziej
Specjalista ds. legislacji
Departament Prawny MSP

Adres BIP
7
www.bip.msp.gov.pl

7

MSP

Projekt rozporządzenia zakłada
ustalenie od 1 stycznia 2007 r.
wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie
policjantów na 2,18, tj. wzrost o 0,15 w
stosunku do roku poprzedniego.
Wielkość wzrostu wynika z załącznika
nr 4 do projektu ustawy o
ustanowieniu „Programu
modernizacji...”.

Małgorzata MaciakWierzchoń
starszy specjalista
Departament Budżetu
bip.mswia.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia Rady
Utrata mocy przez dotychczasowy
Ministrów w/s określenia sposobu akt z dniem 28 stycznia 2007 r.
i trybu organizowania przetargu
na sprzedaż składników aktywów
trwałych innym podmiotom
przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji oraz warunków,
w których dopuszcza się
odstąpienie od przetargu lub
obniżenie ceny
Projekt rozporządzenia
W projekcie ustawy o ustanowieniu
Rady Ministrów w sprawie
„Programu modernizacji Policji, Straży
wielokrotności kwoty bazowej, Granicznej Państwowej Straży
stanowiącej przeciętne
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
uposażenie policjantów
latach 2007- 2009” jednym z
realizowanych zamierzeń jest
wzmocnienie motywacyjnego systemu
uposażeń funkcjonariuszy Policji,
poprzez podwyższenie wskaźników
wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 99 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji
wielokrotność kwoty bazowej
określa Rada Ministrów w formie
rozporządzenia.

MSWiA

4

Lp.
1
8

Istota projektu
4
Projekt rozporządzenia zakłada
ustalenie od 1 stycznia 2007 r.
wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Straży Granicznej na
2,20, tj. wzrost o 0,15 w stosunku do
roku poprzedniego. Wielkość wzrostu
wynika z załącznika nr 4 do projektu
ustawy o ustanowieniu „Programu
modernizacji...”.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Małgorzata MaciakWierzchoń
starszy specjalista
Departament Budżetu

7

bip.mswia.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
W projekcie ustawy o ustanowieniu
Rady Ministrów w sprawie
„Programu modernizacji Policji, Straży
wielokrotności kwoty bazowej, Granicznej Państwowej Straży
stanowiącej przeciętne
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
uposażenie funkcjonariuszy
latach 2007- 2009” jednym z
Straży Granicznej
realizowanych zamierzeń jest
wzmocnienie motywacyjnego systemu
uposażeń funkcjonariuszy Straży
Granicznej, poprzez podwyższenie
wskaźników wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy.
Stosownie art. 103 ustawy z dnia
12 października 1990 r. o Straży
Granicznej wielokrotność kwoty
bazowej określa Rada Ministrów w
formie rozporządzenia

MSWiA

5

Lp.
1
9

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

Projekt rozporządzenia zakłada
ustalenie od 1 stycznia 2007 r.
wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
na 2,28, tj. wzrost o 0,15 w stosunku do
roku poprzedniego. Wielkość wzrostu
wynika z załącznika nr 4 do projektu
ustawy o ustanowieniu „Programu
modernizacji...”.

MSWiA

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Małgorzata MaciakWierzchoń
starszy specjalista
Departament Budżetu

7

bip.mswia.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
W projekcie ustawy o ustanowieniu
Projekt rozporządzenia Rady
„Programu modernizacji Policji, Straży
Ministrów w sprawie
Granicznej Państwowej Straży
wielokrotności kwoty bazowej,
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
stanowiącej przeciętne
latach 2007- 2009” jednym z
uposażenie funkcjonariuszy
realizowanych zamierzeń jest
Biura Ochrony Rządu
wzmocnienie motywacyjnego systemu
uposażeń funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu, poprzez
podwyższenie wskaźników
wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 90 ustawy z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rządu wielokrotność kwoty
bazowej określa Rada Ministrów w
formie rozporządzenia.

6

Lp.
1
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Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

4

5

Projekt rozporządzenia zakłada
ustalenie od 1 stycznia 2007 r.
wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej na 2,02, tj. wzrost o 0,16 w
stosunku do roku poprzedniego.
Wielkość wzrostu wynika z załącznika
nr 4 do projektu ustawy o
ustanowieniu „Programu
modernizacji...”.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Małgorzata MaciakWierzchoń
starszy specjalista
Departament Budżetu

7

bip.mswia.gov.pl

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
W projekcie ustawy o ustanowieniu
Projekt rozporządzenia Rady
„Programu modernizacji Policji, Straży
Ministrów w sprawie
Granicznej Państwowej Straży
wielokrotności kwoty bazowej,
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
stanowiącej przeciętne
latach 2007- 2009” jednym z
uposażenie funkcjonariuszy
realizowanych zamierzeń jest
Państwowej Straży Pożarnej
wzmocnienie motywacyjnego systemu
uposażeń funkcjonariuszy Straży
Granicznej, poprzez podwyższenie
wskaźników wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy.

MSWiA

Stosownie do art. 85 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej wielokrotność
kwoty bazowej określa Rada
Ministrów w formie
rozporządzenia.
11

Potrzeba wydania aktu wynika z
konieczności realizacji
upoważnienia z art. 147m pkt 3
ustawy z dnia 12 października 1990
r. Przepis ten został wprowadzony
do ustawy o Straży Granicznej
ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o
zmianie ustawy o Straży Granicznej
oraz niektórych innych ustaw.

Rozwiązania zawarte w projekcie mają
określić katalog dodatkowych
świadczeń (finansowych, rzeczowych)
przysługujących funkcjonariuszom w
związku z delegowaniem do pełnienia
służby w kontyngencie.
Zaproponowane rozwiązania
uwzględniają istniejące regulacje w
tym zakresie dotyczące żołnierzy
niezawodowych pełniących służbę poza
granicami państwa oraz policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza
granicami państwa, a także przewidują
nowe rozwiązania zgodne z treścią
delegacji ustawowej.

bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
dodatkowych świadczeń
przysługujących
funkcjonariuszom Straży
Granicznej w związku z
delegowaniem do pełnienia
służby w kontyngencie Straży
Granicznej poza granicami
państwa

MSWiA
KGSG

7

Lp.

Tytuł

1

2
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Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Wypełnienie upoważnienia
ustawowego zawartego w Art. 17
ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990
r. o pracownikach samorządowych.

Projekt określa zasady i tryb
dokonywania okresowej oceny
kwalifikacyjnej pracowników
samorządowych.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
trybu i miejsca
przechowywania paszportów
dyplomatycznych i paszportów
służbowych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie art. 31 ust. 2 ustawy z
dnia 13 lipca 2006 r. o
dokumentach paszportowych (Dz.
U. nr 143, poz. 1027).

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym,
rozporządzenie określa tryb i miejsce
przechowywania paszportów
dyplomatycznych i paszportów
służbowych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz określa zakres
czynności konsula w tych sprawach.
Zgodnie z zawartym w ustawie
upoważnieniem rozporządzenie
uwzględnia zwyczaje międzynarodowe
oraz potrzebę szczególnej ochrony
paszportów dyplomatycznych i
paszportów służbowych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych przed
zgubieniem.

MSWiA

Ewa Mamaj, Radca,
Naczelnik Wydziału
Paszportowo-Wizowego,
Biuro Kadr i Szkolenia
MSZ.

www.msz.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w/s sposobu i trybu
dokonywania ocen
kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych

WWW.mswia.g
ov.pl
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Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

MSZ

8

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków i
sposobu prowadzenia
czynności związanych z
nadzorem nad wydawaniem
licencji, zezwoleń oraz
zaświadczeń na przewozy na
potrzeby własne w krajowym
transporcie drogowym, a także
stosownych dokumentów i ich
wzorów

14

15

4
Projektowane rozporządzenie określa
warunki i sposób prowadzenia przez
organ nadzoru czynności związanych z
nadzorem nad wydawaniem licencji na
transport drogowy i zezwoleń na
przewozy regularne lub regularne
specjalne w krajowym transporcie
drogowym, a także zaświadczeń przy
przewozach na potrzeby własne,
stosowane dokumenty i ich wzory.
Projekt określa również warunki
prowadzenia kontroli przez właściwych
miejscowo wojewódzkich inspektorów
transportu drogowego.
Konieczność nowelizacji
rozporządzenia wynika z faktu
rozszerzenia zakresu podmiotowego
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym o
CBA.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2007

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

Dostosowanie zapisów programu
badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2007 do zmian
wprowadzonych w stanie prawnym
i metodologii badań

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Agnieszka Machowska –
Naczelnik Wydziału
w Departamencie
Transportu Drogowego

7

MT

Minister –
członek Rady
Ministrów
Koordynator
ds. Służb
Specjalnych
Zbigniew
Wassermann

Piotr Marynowski
Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa
Narodowego, KPRM

Melania Pupkiewicz
zastępca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

www.stat.gov.pl/bip

Projekt rozporządzenia
Realizacja delegacji ustawowej.
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie RM w sprawie
szczegółowych warunków
podwyższania emerytur
funkcjonariuszy Policji, ABW,
AW, Straży Granicznej, BOR,
Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Więziennej.

Organ
odpowiedzi
alny

Bip.kprm.gov.pl

16

Istota projektu

www.bip.mt.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Wykonanie delegacji ustawowej –
art. 86 ust. 3 ustawy o transporcie
drogowym

Prezes
GUS

9

Lp.

Tytuł

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

LUTY
17

Realizacja dyspozycji art. 215
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o
Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708 i Nr. 158, poz. 1122) oraz
upoważnienia zawartego w art. 17
ust 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. 2006 r. Nr 97
poz. 673 z poźń. zm.)

Dostosowanie aktu wykonawczego do
znowelizowanego przez art. 148 ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
przepisu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach upoważniającego do jego
wydania - określenie zasad
udostępniania materiałów archiwalnych
w archiwum wyodrębnionym
pozostającym w dyspozycji
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Renata Piorunkiewicz
agent

www.cba.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
sposobu i trybu udostępniania
materiałów archiwalnych
znajdujących się w archiwach
wyodrębnionych,
podporządkowanych
Ministrowi Obrony
Narodowej, ministrowi
właściwemu do spraw
wewnętrznych, ministrowi
właściwemu do spraw
zagranicznych, ministrowi
właściwemu do spraw
finansów publicznych, Szefowi
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefowi
Agencji Wywiadu, Szefowi
Kancelarii Sejmu, Szefowi
Kancelarii Senatu i Szefowi
Kancelarii Prezydenta

CBA

10

Lp.
1
18

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
udzielania niektórych ulg
stanowiących pomoc de
minimis

Regulacja dostosowuje prawo krajowe
do prawa wspólnotowego w zakresie
warunków udzielania pomocy de
minimis.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów uchylającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania pomocy w zakresie
niektórych ulg i zwolnień
podatkowych w ramach
pomocy de minimis

Rozporządzenie uchyli regulację, która Rozporządzenie uchyla regulację, która
w trakcie 2007 r. traci moc.
zostanie zastąpiona poprzez akt
wskazany w pkt 1.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania niektórych ulg
podatkowych stanowiących
pomoc publiczną na szkolenia

Regulacja zapewni ciągłość
stosowania przepisów krajowych w
zakresie udzielania pomocy na
szkolenia.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Renata Piorunkiewicz
agent

7

CBA

Rozporządzenie określa warunki
udzielania niektórych ulg, w ramach
zasady de minimis.

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

bip.mf.gov.pl

MF

Rozporządzenie określa warunki
udzielania niektórych ulg podatkowych
stanowiących pomoc na szkolenia, na
podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa.

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

bip.mf.gov.pl

21

4
Dostosowanie aktu wykonawczego do
znowelizowanych przez art. 158 ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
przepisu ustawy z dnia 28 września
1991 r. o kontroli skarbowej
upoważniającego do jego wydania określenie celów specjalnych w
jednostkach organizacyjnych
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
na realizacje których przeznaczane są
środki budżetowe i mienie państwowe
oraz organów i trybu przeprowadzania
kontroli tego przestrzegania.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mf.gov.pl

20

Istota projektu

www.cba.gov.pl

19

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Realizacja dyspozycji art. 215
Rady Ministrów
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o
w sprawie celów specjalnych
Centralnym Biurze
oraz trybu przeprowadzania
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
kontroli wykorzystania
poz. 708 i Nr. 158, poz. 1122) oraz
środków budżetowych i mienia upoważnienia zawartego w art. 5
państwowego na te cele
ust 2 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.
U. 2004 r. Nr 8 poz. 65 z poźń.
zm.)

MF

11

Lp.
1
22

Adres BIP

6
Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

7

MF

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania niektórych ulg
podatkowych stanowiących
pomoc publiczną na rozwój
małych i średnich
przedsiębiorstw

Regulacja dostosowuje prawo krajowe
do prawa wspólnotowego w zakresie
warunków udzielania pomocy na
rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw.

Rozporządzenie określa warunki
udzielania niektórych ulg podatkowych
stanowiących pomoc na rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw, na
podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów uchylającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania pomocy dla małych
i średnich przedsiębiorców

Rozporządzenie uchyli regulację, która Rozporządzenie uchyla regulację, która
w trakcie 2007 r. traci moc.
zostanie zastąpiona poprzez akt
wskazany w pkt 5.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania niektórych ulg
podatkowych stanowiących
pomoc na zatrudnienie

Regulacja dostosowuje prawo krajowe
do prawa wspólnotowego w zakresie
warunków udzielania pomocy na
zatrudnienie.

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

bip.mf.gov.pl

MF

Rozporządzenie określa warunki
udzielania niektórych ulg podatkowych
stanowiących pomoc na zatrudnienie,
na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

bip.mf.gov.pl

25

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mf.gov.pl

24

2
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów uchylającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania pomocy na
szkolenia w zakresie
niektórych ulg podatkowych.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mf.gov.pl

23

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Istota projektu
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
4
Rozporządzenie uchyli regulację, która Rozporządzenie uchyla regulację, która
w trakcie 2007 r. traci moc.
zostanie zastąpiona poprzez akt
wskazany w pkt 3.

MF

12

Lp.
1

27

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie udzielania
ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych stanowiących
pomoc regionalną

Adres BIP

6
Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

7

MF

Projekt rozporządzenia powstał w celu
określenia szczegółowych warunków
udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych stanowiących pomoc
regionalną na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa, który będzie
zgodny z regulacjami zawartymi
w Wytycznych w sprawie krajowej
pomocy regionalnej na lata 2007-2013
(Dz. Urz. UE C 54 z 4.3.2006, str. 13).

Projekt rozporządzenia reguluje
problematykę indywidualnej pomocy
regionalnej. Projekt Rozporządzenia będzie
określał warunki udzielania pomocy
regionalnej w zakresie nie uregulowanym
rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie udzielania ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych stanowiących
pomoc regionalną na wspieranie nowych
inwestycji – wykazanym w pkt 28
niniejszego wykazu.

Projekt rozporządzenia powstał w celu
określenia szczegółowych warunków
udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych stanowiących pomoc
regionalną na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa, który będzie
zgodny z regulacjami zawartymi
w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1628/2006 z dnia 24 października
2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do regionalnej
pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE
L302, str. 29.).

Celem rozporządzenia jest określenie
szczegółowych warunków udzielania
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
stanowiących pomoc na nowe
inwestycje na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa, które są
zwolnione z notyfikacji w KE.

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
bip.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
udzielania ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych
stanowiących pomoc
regionalną na wspieranie
nowych inwestycji

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mf.gov.pl

28

2
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów uchylającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania pomocy na
zatrudnienie

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mf.gov.pl

26

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Istota projektu
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
4
Rozporządzenie uchyli regulację, która Rozporządzenie uchyla regulację, która
w trakcie 2007 r. traci moc.
zostanie zastąpiona poprzez akt
wskazany w pkt 7.

MF

13

Lp.
1
29

4
Określenie warunków udzielania
pomocy publicznej (regionalna pomoc
inwestycyjna) w formie zwolnień z
podatków: od nieruchomości, i od
środków transportowych oraz z opłat
lokalnych.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

7

MF

Konieczność dostosowania zasad
udzielania pomocy do nowych
Wytycznych w sprawie pomocy
regionalnej i nowej mapy pomocy
regionalnej, w celu przygotowania
do notyfikacji programu pomocy
regionalnej na lata 2007-2013.

Zmiana zasad udzielania wsparcia z
Funduszu Strefowego.

Projekt rozporządzenia zm.
rozporządzenie w/s
szczegółowego sposobu i trybu
tworzenia, gospodarowania i
dysponowania rezerwami,
finansowania rezerw, kontroli
i tworzenia systemów
informacyjnych o rezerwach

Konieczność dostosowania
przepisów do znowelizowanej
ustawy o rezerwach państwowych
oraz zapasach obowiązkowych
paliw.

Zmiany dotyczyć będą procedur
tworzenia, zwalniania, finansowania i
kontroli rezerw państwowych.

MG

Teresa Korycińska
Zastępca Dyrektora;
Elżbieta Bujakowska
Referendarz,
Departament Instrumentów
Wsparcia
Pan Stanisław Rasała
Dyrektor Departamentu
Spraw Obronnych

bip.mgip.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
udzielenia wsparcia nowej
inwestycji z Funduszu
Strefowego.

bip.mgip.gov.pl

31

Istota projektu

bip.mf.gov.pl

30

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Wykonanie upoważnienia
Rady Ministrów w sprawie
wynikającego z projektowanego
określenia warunków
art. 20 d ust.1 ustawy o podatkach i
udzielania zwolnień, o których opłatach lokalnych (art. 3 projektu
mowa w art. 7 ust. 3, art. 12
ustawy o zmianie ustawy o
ust. 4 oraz w art. 19 pkt 3,
postępowaniu w sprawach
stanowiących pomoc publiczną dotyczących pomocy publicznej i
niektórych innych ustaw – druk
sejmowy nr 927).
Zapewnienie zgodności udzielania
pomocy z warunkami
dopuszczalności tej pomocy
określonymi w przepisach Unii
Europejskiej.

MG

14

Lp.
1
32

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
stawek dopłat do powierzchni
gruntów ornych obsianych lub
obsadzonych materiałem
siewnym kategorii elitarny lub
kwalifikowany

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

5

6

7

Nina Dobrzyńska
Dyrektor Departamentu
Programowania i Analiz
MRiRW

wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 40c
ust. 5 pkt 1 projektu ustawy o
zmianie ustawy o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych.

Określenie stawek dopłat do
powierzchni gruntów ornych obsianych
lub obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany, z
uwzględnieniem gatunków roślin
uprawnych objętych dopłatą oraz
środków finansowych przeznaczonych
na te dopłaty.

wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 40c
ust. 5 pkt 2 projektu ustawy o
zmianie ustawy o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych.

Określenie wykazu gatunków roślin
uprawnych objętych dopłatami z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany, biorąc pod uwagę
znaczenie gospodarcze danego gatunku.

MRiRW

MRiRW

Bożena Nowicka
Dyrektor
Departamentu
Departament Hodowli i
Ochrony Roślin MRiRW

Bożena Nowicka
Dyrektor
Departamentu
Departament Hodowli i
Ochrony Roślin MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
wykazu gatunków roślin
uprawnych, do których
przysługuje dopłata z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany

4
W związku z realizacją programów
rolnośrodowiskowych istnieje konieczność
wprowadzenia zmian, które uproszczą
system wdrażania płatności za to działanie.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.minrol.gov.pl

34

2
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniający
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu udzielania pomocy
finansowej na wspieranie
przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i
poprawy dobrostanu zwierząt
objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich

Istota projektu

bip.minrol.gov.pl

33

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zmiana w systemie wdrażania
programów rolnośrodowiskowych..

15

Lp.

Tytuł

1

2

35

Istota projektu
4
Nowe rozporządzenie ma na celu
zapewnienie dostosowania klasyfikacji
krajowej do przyjętego w dniu 12.10.2006r.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji
działalności gospodarczej NACE Rev.2.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

5

6

7

Melania Pupkiewicz
zastępca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

www.stat.gov.pl/bip

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Opracowywany projekt nowej
krajowej klasyfikacji działalności
wynika ze zmiany klasyfikacji
europejskiej NACE będącej
podstawą klasyfikacji PKD.
Wdrożenie nowej klasyfikacji PKD
2007 dostarczy pełniejszej
informacji oraz poszerzy
możliwości analityczne działalności
gospodarczych nie wyróżnionych w
dotychczas obowiązującej
klasyfikacji.

Prezes
GUS

16

Lp.

Tytuł

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

MARZEC
36

Realizacja upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 11
ust 4 ustawy z dnia 7 maja 1999 r.
o odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Więziennej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego i
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Dz.U. Nr 53,
poz.548 z poźń. zm.)

Określenie zasad i trybu zawierania
umów o wspólnej odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy –
konsekwencja nowelizacji art. 1 ustawy
o odpowiedzialności majątkowej przez
art. 185 ustawy o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym i poszerzenia
zakresu podmiotowego ustawy o
funkcjonariuszy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego.

Renata Piorunkiewicz
agent

www.cba.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniające rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 13 czerwca 2000 r. w
sprawie szczegółowych zasad i
trybu zawierania umów o
wspólnej odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy
Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Więziennej i Urzędu
Ochrony Państwa, łącznego
powierzania mienia tym
funkcjonariuszom oraz
szczegółowych warunków
wspólnej odpowiedzialności za
szkodę w mieniu tak
powierzonym.

CBA

17

Lp.
1
37

Tytuł
2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
Rządowego programu
wyrównywania warunków
startu szkolnego uczniów w
2007 r. „Wyprawka szkolna”

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Występowanie ubóstwa wśród
rodzin dzieci rozpoczynających
obowiązek szkolny.

Istota projektu

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Barbara Kuna
Referendarz
Departament Młodzieży
i Wychowania MEN

7

www.bip.men.gov.pl

4
Program w znacznym stopniu pomaga
przełamywać bariery edukacyjne,
których podłożem jest trudna sytuacja
materialna rodzin. Program spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem i
aprobatą społeczną. W jego realizację,
na pełnych zasadach partnerstwa,
zostały włączone wszystkie gminy i
szkoły podstawowe. W ramach
Rządowego programu wyrównywania
warunków startu szkolnego uczniów
Wyprawka szkolna dzieci
rozpoczynające naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej oraz w
klasie pierwszej ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia w roku
szkolnym otrzymują bezpłatny komplet
podręczników. Podręczniki są
udostępniane uczniom pochodzącym z
rodzin, w których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63,
poz. 593, z późn. zm.), oraz z rodzin
patologicznych.

Organ
odpowiedzi
alny

MEN

18

Lp.
1
38

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
Rządowego programu
wspierania powstawania
i realizacji regionalnych lub
lokalnych programów
wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i
młodzieży w 2007 r.
„Aktywizacja i wspieranie
jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji
pozarządowych w zakresie
udzielania uczniom pomocy
materialnej o charakterze
edukacyjnym”

Wykonanie upoważnienia
wynikającego z art. 19 ust. 3 – 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
Umożliwienie radom gmin
ustalania miejscowości, w których
pobiera się opłatę miejscową.

4
Program jest kontynuacją Rządowego
programu realizowanego w 2006 r.
Zakłada on zintegrowanie lokalnych
środowisk wokół problemów i potrzeb
dzieci, zainicjowanie i wsparcie
aktywności tych środowisk w zakresie
udzielania dzieciom odpowiedniej
pomocy, umożliwiającej pokonywanie
barier edukacyjnych i przechodzenie na
wyższe poziomy edukacji. Program
adresowany jest do dzieci
pochodzących z rodzin ubogich,
potrzebujących szczególnego wsparcia.
Celem programu jest nie tylko
zmniejszanie rozmiarów biedy, ale
także przeciwdziałanie bezradności
społecznej oraz kształtowanie
aktywnych postaw obywatelskich.
Określenie minimalnych warunków:
klimatycznych, krajobrazowych oraz
umożliwiających pobyt osób w celach
wypoczynkowych, zdrowotnych,
szkoleniowych lub turystycznych –
jakie powinna spełniać miejscowość, w
której można pobierać opłatę
miejscową.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Barbara Kuna
Referendarz
Departament Młodzieży
i Wychowania MEN

7

MEN

Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

bip.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
określenia minimalnych
warunków, jakie powinna
spełniać miejscowość, w której
można pobierać opłatę
miejscową

Istota projektu

www.bip.men.gov.pl

39

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność wspomagania edukacji
uczniów znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
materialnej poprzez inicjatywy
lokalne i regionalne.

MF

19

Lp.
1
40

42

2
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego
otwartego oraz
specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, a
także skrótu tego prospektu

Istota projektu
4
Dostosowanie regulacji dotyczącej
prospektu informacyjnego funduszu
inwestycyjnego otwartego oraz
specjalistycznego funduszu otwartego
do zmienianych przepisów ustawy o
funduszach inwestycyjnych rozszerzenie zakresu informacji
wykazywanych w prospekcie
informacyjnym.

Efektywniejsze wykorzystanie umów
offsetowych dla rozwoju
gospodarczego kraju.
.

Doprecyzowanie obszarów szczególnie
istotnych dla gospodarki RP oraz
zróżnicowanie wielkości mnożników
offestowych w celu zmotywowania
zagranicznych dostawców do
realizowania zobowiązań offsetowych
najkorzystniejszych z punktu widzenia
gospodarki RP.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej,
stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy
Służby Więziennej

W związku z nowelizacją ustawy o Wzrost wskaźnika uposażeń
Służbie Więziennej (w zakresie
funkcjonariuszy Służby Więziennej z
tzw. przepisów mieszkaniowych) i 2,00 do 2,15
uwolnieniem środków finansowych
pochodzących m.in. z rezygnacji z
wypłaty określonych
równoważników pieniężnych (np.
równoważnik za brak lokalu
mieszkalnego, za remont lokalu
mieszkalnego) zaistniała potrzeba
przekazania uzyskanych
oszczędności na wzrost wskaźnika
uposażeń funkcjonariuszy Służby
Więziennej.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

7

MF

Ewa Surowiecka
Naczelnik wydziału
Departament Programów
Offsetowych
MG

ppłk Barbara Wechmann,
Dyrektor Biura Prawnego
Centralnego Zarządu
Służby Więziennej
www.ms.gov.pl

Projekt rozporządzenia RM
w/s szczegółowych zasad
zaliczania zobowiązań
offsetowych zagranicznego
dostawcy uzbrojenia lub
sprzętu wojskowego na poczet
wartości umowy offsetowej

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mf.gov.pl

41

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność zmiany rozporządzenia
wynika ze zmian wprowadzanych w
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546, z późn. zm.)

MS

20

Lp.
1
43

Potrzeba wprowadzenia spójności
przepisów ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o
broni i amunicji w części
dotyczącej broni pneumatycznej.

4
Projekt określa równorzędność stopni
formacji ochrony prawa i Sił
Zbrojnych RP ze stopniami służbowymi
Straży Granicznej. Dotyczy osób
przyjmowanych do służby w Straży
Granicznej posiadających stopnie
innych formacji i ochrony prawa oraz
Sił Zbrojnych RP.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

5

6

7

MSWiA
KGSG

Usunięcie z wykazu rodzajów broni i
amunicji (ust. 6a Zał. 1 RM)
urządzenia, które nie spełniają
wymogów broni pneumatycznej,
definiowanej w ustawie o broni i
amunicji.

Zbigniew Gryglas
Dyrektor Departamentu
Zezwoleń i Koncesji
bip.mswia.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
rodzajów broni i amunicji oraz
wykazu wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których
wytwarzanie lub obrót
wymagana jest koncesja

Istota projektu

bip.mswia.gov.pl

44

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Rozporządzenie stanowi wykonanie
Rady Ministrów w sprawie
upoważnienia z art. 61 ust. 4
równorzędności stopni
ustawy z dnia 12 października 1990
policyjnych, Urzędu Ochrony
r. o Straży Granicznej (Dz. U. z
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 2005 . nr 234, poz. 1997 z późn.
Wewnętrznego, Agencji
zm.) w brzmieniu ustalonym w art.
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 15 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca
Wojskowego, Służby Wywiadu
2006 r. – Przepisy wprowadzające
Wojskowego, Biura Ochrony
ustawę o służbie Kontrwywiadu
Rządu, Państwowej Straży
Wojskowego oraz Służbie
Pożarnej, Służby Więziennej i
Wywiadu Wojskowego oraz ustawę
stopni wojskowych ze stopniami o Służbie funkcjonariuszy Służby
służbowymi Straży Granicznej
Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104, poz.711).

MSWiA

21

Lp.
1
45

Istota projektu
4
W celu umożliwienia podejmowania
działań w kierunku ograniczania ilości
powstających odpadów, ich recyklingu
oraz odzysku, konieczne jest
stymulowanie rynku gospodarki przy
wykorzystaniu wszelkich dostępnych
instrumentów. Niestety żadne z
dotychczas stosowanych zachęt, jak i
ograniczeń prawnych, np.
wprowadzenie zakazów dotyczących
umieszczania określonego typu
odpadów na składowiskach nie
przyniosły wymiernego efektu, co
oznacza, że jedynie instrumenty
finansowe – opłaty – są w stanie
stymulować rynek w odpowiedni
sposób.
Znaczący wzrost opłat za składowanie
wybranych rodzajów odpadów,
powinien w pierwszej kolejności
przyczynić się do wykorzystania
dostępnych wydajności istniejących
instalacji do przetwarzania odpadów, a
także do podjęcia nowych projektów
inwestycyjnych, przy wykorzystaniu
środków funduszy strukturalnych UE.
Taki efekt można osiągnąć wówczas,
gdy cena przyjęcia odpadów do
zakładów przetwarzania liczona łącznie
z kosztami składowania, będzie niższa
od ceny przyjęcia odpadów na
składowiska.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Anna Kierońska

7

www.mos.gov.pl/bip

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Celem rozporządzenia jest zmiana
Rady Ministrów zmieniającego dotychczas obowiązującego
rozporządzenie w sprawie
rozporządzenia Rady Ministrów z
opłat za korzystanie ze
dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
środowiska
opłat za korzystanie ze środowiska
(Dz. U. Nr 260, poz. 2176) w
zakresie załącznika 2 określającego
jednostkowe stawki opłat za
składowanie odpadów. Zmiana
polega na podwyższeniu stawek
opłat za składowanie dla
wybranych grup odpadów, dla
których obowiązują przepisy
prawne określające poziomy
odzysku, w tym recyklingu
wprowadzające ograniczania
składowania. W efekcie
rozporządzenie ma tworzyć
warunki dla rozwoju
przedsiębiorczości w zakresie
gospodarczego wykorzystania
wskazanych rodzajów odpadów.

MŚ

22

Lp.
1
46

Tytuł

Istota projektu
4
Zmiany w katalogu przedsięwzięć
wymagających postępowania w sprawie
oceny oddziaływania.
Projekt rozporządzenia ogranicza zakres
instalacji radiokomunikacyjnych, które są
zaliczane do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko i dla
których wymagane jest prowadzenie
odrębnego postępowania w sprawie
uwarunkowań środowiskowych.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Artur Kawicki
Naczelnik Wydziału

7

www.mos.gov.pl/bip

2
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność zracjonalizowania
postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko
Dla instalacji całkowicie bezpiecznych
dla środowiska prowadzonych jest
kilka tysięcy kosztownych postępowań
przewidzianych dla przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. Projekt przewiduje
zmianę kryterium, które decyduje o
tym, czy anteny telefonii komórkowej i
innych sieci bezprzewodowych są
przedsięwzięciami mogącymi
znacząco oddziaływać na środowisko.
Zamiast sztucznego i nieefektywnego
kryterium 15W e.i.r.p. jest
bezpośrednie odwołanie do
parametrów fizycznych określonych
przez MŚ jako dopuszczalne poziomy
pól elektromagnetycznych.

MŚ

23

Lp.

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko

47

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

4
Projekt rozporządzenia ogranicza
zakres instalacji
radiokomunikacyjnych, które są
zaliczane do „przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko” i
dla których wymagane jest prowadzenie
odrębnego postępowania w sprawie
uwarunkowań środowiskowych.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Janusz Osowski
St. Specjalista
Departament
Telekomunikacji

7

www.bip.mt.gov.pl

Obowiązujące przepisy rozporządzenia
zaliczają do kategorii „przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko” każdą instalację
radiokomunikacyjną o równoważnej
mocy promieniowanej izotropowo
(e.i.r.p.) co najmniej 15W, co
powoduje, że dla każdej takiej
instalacji wymagane jest uzyskanie
decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych. Okazuje się jednak,
że blisko 100% tych anten – pomimo
przekroczenia 15W e.i.r.p. – nie
powoduje przekroczeń dopuszczalnych
poziomów pól, które określił Minister
Środowiska w innym rozporządzeniu, a
zdaniem Ministra Środowiska
instalacje nie powodujące przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól są
całkowicie bezpieczne dla środowiska i
zdrowia ludzi. Powstaje więc
paradoksalna sytuacja, że dla instalacji
całkowicie bezpiecznych dla
środowiska prowadzonych jest kilka
tys. kosztownych postępowań,
przewidzianych dla „przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko”.
Projekt przewiduje zmianę kryterium,
które decyduje o tym, czy anteny
telefonii komórkowej i innych sieci
bezprzewodowych są
„przedsięwzięciami mogącymi
znacząco oddziaływać na środowisko”.
Zamiast sztucznego i nieefektywnego
kryterium 15W e.i.r.p. jest
bezpośrednie odwołanie do parametrów
fizycznych określonych przez Min.
Środowiska jako dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych.

Istota projektu

MT

24

Lp.
1
48

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej

Zmiana delegacji do wydania
rozporządzenia w związku z
nowelizacją ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz.
1291)

4
Określa wzory formularzy sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Prezes
UOKiK

Określa zakres informacji
przekazywanych Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w celu wydania opinii o planowanej
pomocy publicznej.

Prezes
UOKiK

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Aleksandra PaczkowskaTomaszewska
Zastępca Dyrektora Dep.
Monitorowania Pomocy
Publicznej

7

Aleksandra PaczkowskaTomaszewska
Zastępca Dyrektora Dep.
Monitorowania Pomocy
Publicznej

www.uokik.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
informacji przekazywanych
Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w
celu wydania opinii o
planowanej pomocy publicznej

Istota projektu

www.uokik.gov.pl

49

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zmiana delegacji do wydania
rozporządzenia w związku z
nowelizacją ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz.
1291)

25

Lp.

Tytuł

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

KWIECIEŃ
50

Podstawowe zmiany dotyczą zmiany
wysokości pomocy de minimis, z której
będą mogły skorzystać banki
spółdzielcze na mocy w art. 3 i 4
ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o
zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu
się i bankach zrzeszających oraz
ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
rodzajów oraz warunków i
sposobów użycia środków
przymusu bezpośredniego, a
także sposobu wyposażania
funkcjonariuszy celnych w te
środki.

Akt wykonawczy do ustawy o
zmianie ustawy o Służbie Celnej
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Określenie rodzajów, warunków,
sposobów użycia oraz trybu
wyposażania funkcjonariuszy celnych
w środki przymusu bezpośredniego

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków i
sposobu postępowania przy
użyciu broni palnej przez
funkcjonariuszy celnych

Akt wykonawczy do projektu
ustawy o zmianie ustawy o Służbie
Celnej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw – przepis
wykonawczy w związku z nowym
uprawnieniem Służby Celnej:
wyposażeniem i prawem użycia
broni palnej w nadzwyczajnych
sytuacjach.

Piotr Soroczyński
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

Marian Banaś
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
Szef Służby Celnej

bip.mf.gov.pl

52

Zmiany są wynikiem modyfikaji
rozporządzenia Komisji
Europejskiej w sprawie stosowania
art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy
de minimis.

bip.mf.gov.pl

51

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy de minimis
bankom spółdzielczym

MF

Marian Banaś
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
Szef Służby Celnej

bip.mf.gov.pl

Określenie warunków i sposobu
postępowania funkcjonariuszy celnych
przy użyciu broni palnej.
MF

26

Lp.
1
53

Rozporządzenie zostanie
przedłożone do rozpatrzenia
RM po wejściu w życie ustawy o
zapasach ropy naftowej
55

Rozporządzenie stanowi realizację
delegacji ustawowej zawartej w
ustawie o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu
ziemnego, oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa oraz przy
wykonywaniu zobowiązań
międzynarodowych w sytuacjach
zakłóceń na rynku naftowym.

Rozporządzenie określa szczegółowy
sposób i tryb wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego.

Projekt stanowi akt wykonawczy do
ustawy z 21 lipca 2006 r. o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne
(Dz.U.06.158.1123)

Projekt określa szczegółowe zasady i
tryb wprowadzania ograniczeń w
sprzedaży paliw stałych oraz w
dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub ciepła.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Marian Banaś
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
Szef Służby Celnej

7

MF

Małgorzata Szymańska
Naczelnik Wydziału
Gazownictwa i Paliw
Ciekłych, Departament
Ropy i Gazu
MG

Departament Energetyki

bip.mg.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych zasad i trybu
wprowadzania ograniczeń w
sprzedaży paliw stałych oraz
w dostarczaniu i poborze,
energii elektrycznej lub ciepła

4
Określenie zasad współpracy pomiędzy
Służbą Celną i Strażą Graniczną w
zakresie kontroli celnej jednostek
pływających na morskich wodach
wewnętrznych i morzu terytorialnym.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mg.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego.

Istota projektu

bip.mf.gov.pl

54

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Akt wykonawczy do projektu
Rady Ministrów w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Służbie
współdziałania Służby Celnej i Celnej oraz o zmianie niektórych
Straży Granicznej w zakresie
innych ustaw - wprowadzenie tego
kontroli celnej jednostek
aktu jest podyktowane
pływających na morskich
wprowadzeniem do projektu ustawy
wodach wewnętrznych i morzu regulacji związanych z
terytorialnym
samodzielnym zatrzymywaniem
statków przez Służbę Celną.

MG

Rozporządzenie zostanie
przedłożone do rozpatrzenia
RM po wejściu w życie ustawy o
zapasach ropy naftowej

27

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia RM
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie trybu i terminu
powiadamiania Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
przez otwarty fundusz
emerytalny o zawarciu umowy
z członkiem oraz dokonywanie
wypłaty transferowej

56

57

Zmiany, jakie wystąpiły w systemie
oświaty przywięziennej w związku
z przeprowadzoną reformą
oświatową spowodowały
konieczność zaktualizowania
wykazu szkół, stanowiącego
załącznik do przedmiotowego
rozporządzenia.

4
Projekt reguluje dwie powiązane ze
sobą procedury mające na celu
zapewnienie sprawnego zwrotu przez
OFE nienależnie otrzymanej składi do
ZUS tj. przekazywania przez otwarte
fundusze emerytalne niezbędnych w
tym zakresie informacji do ZUS i
gromadzenia ich przez ZUS oraz
opartej na ww. zgromadzonych danych
procedury wycofania nienależnie
otrzymanej składki w drodze potracenia
jej wartości z najbliższej listy
składkowej dot. danego otwartego
funduszu emerytalnego.
Likwidacja szkół w zakładach karnych
w Bydgoszczy, Barczewie, Sieradzu,
Siedlcach i Warszawie-Białołęce;
powołanie nowych szkół przy
zakładach karnych w Potulicach i
Raciborzu, a także przy areszcie
śledczym w Radomiu; przekształcenie
dotychczasowych zespołów szkół
działających przy zakładach karnych w
Czarnem, Iławie, Uhercach, Sztumie,
Warszawie-Białołęce, Włocławku i
Wołowie w Centra Kształcenia
Ustawicznego.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5
MPiPS

6
Marek Bucior
Dyrektor Departamentu
Ubezpieczeń Społecznych

Adres BIP
7

ppłk Barbara Wechmann,
Dyrektor Biura Prawnego
Centralnego Zarządu
Służby Więziennej
www.ms.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
określenia wykazów szkół,
które prowadzą ministrowie
do spraw: wewnętrznych,
obrony narodowej i
sprawiedliwości

Istota projektu

www.mps.gov.pl/bip

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Projekt ma za zadanie zapewnić
skuteczną
realizację
zmian
wynikających z ustawy o zm.
ustawy
o
organizacji
i
funkcjonowaniu
funduszy
emerytalnych
oraz
niektórych
innych ustaw (druk 1236)

MS

28

Lp.
1
58

Tytuł

Organ
odpowiedzi
alny
5

Prezes
UOKiK

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Aleksandra PaczkowskaTomaszewska
Zastępca Dyrektora Dep.
Monitorowania Pomocy
Publicznej

7
www.uokik.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
zakresu dokumentów i
materiałów oraz zakresu i
wzoru formularza informacji
koniecznych do zapewnienia
kontroli i zachowania
przejrzystości

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Istota projektu
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
4
Uchwalenie ustawy z dnia 22
Określa szczegółowe obowiązki
września 2006 r. o przejrzystości
sprawozdawcze podmiotów wynikające
stosunków finansowych pomiędzy
z ustawy.
organami publicznymi a
przedsiębiorcami publicznymi oraz
o przejrzystości finansowej
niektórych przedsiębiorców (Dz. U.
Nr 191, poz. 1411)

29

Lp.

Tytuł

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

MAJ
59

Projekt rozporządzenia
RM w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy
na szkolenia pracowników
niepełnosprawnych

Zmiana okresu obowiązywania
rozporządzenia w związku z
przewidywanym przedłużeniem okresu
obowiązywania rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001
r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz.
Urz. WE L 10 z 13. 01. 2001).

Alina WojtowiczPomierna
Dyrektor Biura
Pełnomocnika do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
www.mps.gov.pl/bip

Rozporządzenie obowiązuje do 30
czerwca 2007 roku. Zmiana
rozporządzenia wynika z potrzeby
utrzymania pomocy na szkolenia
pracowników niepełnosprawnych
Należy podkreślić, iż potrzeba
nowelizacji niniejszego
rozporządzenia wystąpi w
przypadku, gdyby nie została
uchwalona nowelizacja ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w której
zawarta została delegacja dla
ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego do
wydania rozporządzenia
regulującego przedmiotowe
zagadnienia.

MPiPS

30

Lp.
1
60

Konieczność uregulowania
ogólnych warunków
sanitarnohigienicznych dla
obiektów sportowych i
rekreacyjnych oraz dla niektórych
obiektów, jak hale sportowe,
boiska., stadiony sportowe oraz
zasad nadzoru nad ww. obiektami;
w chwili obecnej nie ma przepisu
regulującego przedmiotowe
zagadnienie
Art.50 ust. 2a ustawy z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 z późn. zm.)

4
Rozporządzenie zastąpi obecnie
obowiązujące rozporządzenie MI z dnia
16 czerwca 2005 r. w sprawie planu
działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach
szczególnych zagrożeń (Dz. U. Nr 122,
poz. 1029).

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Ryszard Piwowarczyk
Dyrektor Departamentu
Spraw Obronnych

7

MT

Uregulowania warunków
sanitarnohigienicznych dla obiektów
sportowych oraz zasad nadzoru na tymi
warunkami.

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny
www.mz.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
warunków
sanitarnohigienicznych
obiektów sportowych i
rekreacyjnych oraz zasad
sprawowania nadzoru nad ich
przestrzeganiem

Istota projektu

www.bip. mt.gov.pl

61

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Potrzeba wydania tego
RM w sprawie zawartości oraz rozporządzenia wynika ze zmiany
trybu sporządzania i
delegacji ustawowej w związku ze
aktualizacji planu, wykazu
zmianą ustawy Prawo
organów uzgadniających
telekomunikacyjne (obecnie projekt
zawartość planu oraz zakresu po uzgodnieniach
tych uzgodnień oraz wykazu
międzyresortowych).
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
obowiązanych do uzgadniania
zawartości planów

MZ

31

Lp.

Tytuł

1

2

62

Istota projektu
4
Wprowadzenie dwustopniowej odznaki za
zasługi dla Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

5

6

7

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

www.mz.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia odznaki honorowej
"Za zasługi dla Państwowej
Inspekcji Sanitarnej"

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność uhonorowania osób
zasłużonych dla Państwowej
Inspekcji Sanitarnej; w chwili
obecnej nie ma przepisu
regulującego przedmiotowe
zagadnienie
Art. 4 ust. 2 w związku z art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.
o odznakach i mundurach (Dz. U.
Nr 31, poz. 130, z późn. zm.)

MZ

32

Lp.

Tytuł

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

CZERWIEC
63

Wykonanie zaleceń pokontrolnych
Najwyższej Izby Kontroli.

Projekt rozporządzenia będzie podlegać
procedurze notyfikacji do Komisji
Europejskiej. Po jego zatwierdzeniu
przez Komisję Europejską, będzie
można udzielać pomocy na nowe
inwestycje oraz pomocy dla nowo
założonych mikroprzedsiębiorstw
i małych przedsiębiorstw bez
konieczności notyfikacji pomocy dla
indywidualnych podmiotów Komisji
Europejskiej. Projekt Rozporządzenia
będzie określał warunki udzielania
pomocy regionalnej w zakresie
nie uregulowanym rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie udzielania
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
stanowiących pomoc regionalną na
wspieranie nowych inwestycji, o
którym mowa w pkt 28 niniejszego
wykazu.
Wprowadzenie bardziej szczegółowej
procedury zarządzenia,
przeprowadzania i zakończenia
kontroli.
Projekt rozporządzenia nie został ujęty
w umowie koalicyjnej.

Zbigniew Dynak
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

Marta Gajęcka
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

bip.mf.gov.pl

projekt Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
zatwierdzenia regulaminu
określającego tryb sprawowania
nadzoru przez ministra
właściwego do spraw finansów
publicznych nad działalnością
Korporacji Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych SA

Projekt rozporządzenia powstał w celu
określenia szczegółowych warunków
udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych stanowiących pomoc
regionalną na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa, który będzie
zgodny z regulacjami zawartymi
w Wytycznych w sprawie krajowej
pomocy regionalnej na lata 2007-2013
(Dz. Urz. UE C 54 z 4.3.2006, str. 13).

bip.mf.gov.pl

64

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie udzielania
ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych stanowiących
pomoc regionalną

MF

33

Lp.
1
65

4
Doprecyzowanie i zmiana zapisów
regulaminu organizacyjnego Komitetu
mające na celu efektywniejsze
wykonywanie zadań przez Komitet do
Spraw Umów Offsetowych m.in.
poprzez:
- obligatoryjne powołanie Sekretarza
Komitetu;
- Możliwość przyjmowania ustaleń
Komitetu w trybie obiegowym;
- wskazanie ministra gospodarki jako
„adresata” corocznego sprawozdania z
działalności Komitetu.

RM określa wykaz przedsiębiorców Istota projektu jest dokonanie zmiany
o szczególnym znaczeniu
w wykazie.
gospodarczo-obronnym na
podstawie ustawy o organizowaniu
zadań na rzecz obronności państwa
realizowanych przez
przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
komisji wojewódzkich do
spraw służby zastępczej i
komisji do spraw służby
zastępczej

Nowelizacja ma na celu
doprecyzowanie sentencji we
wzorze orzeczenia komisji w/s
przeznaczenia do służby zastępczej
stanowiącego załącznik nr 2 do
rozporządzenia. Proponuje się
dodanie zapisu dot. kwestii obsługi
komisji ds. służby zastępczej
działającej przy MPiPS.

Projekt ma na celu:
Doprecyzowanie sentencji we wzorze
orzeczenia komisji w sprawie
przeznaczenia do służby zastępczej.
Dodanie zapisu dot. obsługi komisji ds.
służby zastępczej przez pracowników
komórki organizacyjnej działającej
przy MPiPS.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Ewa Surowiecka,
Naczelnik Wydziału,
Departament Programów
Offsetowych

7

MG

Stanisław Rasała
Dyrektor Departamentu
Spraw Obronnych
MG

Jan Sztajner
Naczelnik Wydziału
Służby Zastępczej

www.mgip.gov.pl

Projekt rozporządzenia zm.
rozporządzenie w/s wykazu
przedsiębiorców o
szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym

Organ
odpowiedzi
alny

bip.mgip.gov.pl

67

2
Projekt rozporządzenia
RM w sprawie zmiany
rozporządzenia RM z dnia 1
sierpnia 2000r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego
Komitetu do Spraw Umów
Offsetowych (Dz. U. nr 66,
poz. 793, z późn. zm.)

Istota projektu

www.mgip.gov.pl

66

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Efektywniejsze wykonywanie
zadań przez Komitet ds. Umów
Offsetowych.

MPiPS

34

Lp.
1
68

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
reorganizacji Instytutu
Medycyny Wsi im. Witolda
Chodźki w Lublinie

Reorganizacja Instytutu Medycyny
Wsi im. Witolda Chodźki w
Lublinie w jednostkę
międzyresortową na podstawie art.
6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo – rozwojowych.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Ewa Domańska
Naczelnik Wydziału
Mleczarstwa w
Departamencie Rynków
Rolnych

7

MRiRW

Określenie organów zobowiązanych do
współpracy z ARiMR oraz podmiotami
wdrażającymi PROW 2007-2013
zakresu tej współpracy a także trybu w
jakim współpraca ta będzie przebiegać
w celu umożliwienia realizacji zadań
podmiotów wdrażających i Agencji
Płatniczej.

Przewiduje się utworzenie silnej,
unikatowej placówki międzyresortowej,
mogącej wykonywać zadania w zakresie
medycyny, co jest zbieżne z zadaniami
wynikającymi ze Strategii Lizbońskiej.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
MRiRW
MRiRW

MRiRW

Wojciech Maksymiuk Zastepca Dyrektora
Departamentu Doradztwa,
Oświaty Rolniczej i Nauki

bip.minrol.gov.pl

Ustawa o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich. Konieczność
zapewnienia prawidłowej realizacji
PROW 2007-2013.

4
Określenie maksymalnych cen mleka i
przetworów dostarczanych do placówek
oświatowych w roku szkolnym
2007/2008.

Organ
odpowiedzi
alny

bip.minrol.gov.pl

70

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
organów administracji
rządowej i samorządowej
obowiązanych do współpracy z
ARiMR oraz podmiotami
wdrażającymi przy realizacji
zadań związanych z
przyznawaniem i wypłatą
pomocy, trybu i zakresu tej
współpracy

Istota projektu

bip.minrol,gov.pl

69

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 20
Rady Ministrów w sprawie
kwietnia 2004 r. o organizacji
maksymalnych cen mleka i
rynku mleka i przetworów
przetworów mlecznych
mlecznych, Rada Ministrów została
dostarczanych do przedszkoli i zobowiązana do określenia
szkół
corocznie do 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.

35

Tytuł

1

2
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

71

Istota projektu
4
Łączna wartość akcji (udziałów)
podlegających wyodrębnieniu w danym
roku powinna wynosić nie mniej niż
0,5% łącznej kwoty poręczeń i
gwarancji udzielonych w roku
poprzednim, o ile łączna wartość akcji
(udziałów) składających się na zasób
nie przekroczy 15% łącznej wartości
wszystkich zobowiązań wynikających z
udzielonych poręczeń i gwarancji
według stanu na koniec ubiegłego roku.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Beata Wyszomirska –
Naczelnik Wydziału
Ewidencji Mienia Skarbu
Państwa w Departamencie
Ewidencji,
Reprywatyzacji,
Rekompensat i
Udostępniania Akcji

MSP

Adres BIP
7
www.bip.msp.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Tworzy się zasób majątkowy
Skarbu Państwa przeznaczony na
zaspokojenie roszczeń z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielanych
przez Skarb Państwa. Na zasób
składają się, wyodrębnione zgodnie
z art. 26 ust.4, akcje i udziały w
spółkach stanowiące własność
Skarbu Państwa.

36

Lp.
1
72

Tytuł
2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
przyjęcie Krajowego Planu
Rozdziału Uprawnień do
emisji CO 2 na lata 2008-2012

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3

4
W rozporządzeniu tym zostaną
określone przydziały uprawnień do
emisji na lata 2008-2012 (drugi okres
rozliczeniowy) dla poszczególnych
instalacji objętych systemem.
Rozporządzenie to jest niezbędnym
dokumentem dla funkcjonowania
systemu handlu uprawnieniami do
emisji.
Rozporządzenie zostanie wydane po
akceptacji Krajowego Planu Rozdziału
Uprawnień do emisji na lata 2008-2012
przez Komisję Europejską.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Dyrektor Departamentu
Globalnych Problemów
Środowiska i Zmian
Klimatu

7

www.mos.gov.pl/bip

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o
handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz. U.2004 r. Nr
281 poz. 2784), implementująca
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 2003/87/WE z dnia 13
października 2003 r. w sprawie
systemu handlu przydziałami do emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie i
zmieniającą dyrektywę 96/61/WE (Dz.
Urz. UE L275 z dnia 25.10.2003 r.,
s.32), wprowadziła do prawa
krajowego nowe narzędzie, jakim jest
system handlu uprawnieniami do
emisji. Dla wspólnotowego systemu
najważniejszą kwestią jest ustalenie
rzeczywistej emisji do powietrza
dwutlenku węgla i poprzez proces
monitorowania kontrola tej emisji.
Niniejsze rozporządzenie jest
wydawane na mocy art.18 ust. 2 ww.
ustawy.
Obecnie trwają prace na nową ustawą
regulującą funkcjonowanie
wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji. Jeżeli ustawa
(tytuł roboczy) o wykorzystaniu
jednostek przyznanej emisji, redukcji
emisji i poświadczonej redukcji emisji,
zarządzaniu jednostkami pochłaniania,
ustalaniu poziomów emisji,
inwentaryzacji krajowej,
opracowywaniu prognoz emisji oraz o
handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji wejdzie w życie, to
niniejsze rozporządzenie będzie
wydawane na mocy art. 31ust. 2.

Istota projektu

MŚ

37

Lp.
1
73

Istota projektu
4
Rozporządzenie ma na celu
ustanowienie priorytetów dla realizacji
projektów. Kryteriami będą objęte gazy
cieplarniane jak również stosowane w
projektach technologie.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Dyrektor Departamentu
Globalnych Problemów
Środowiska i Zmian
Klimatu

7

www.mos.gov.pl/bip

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Mechanizm wspólnych wdrożeń
Rady Ministrów określającego pozwala na realizowanie na terenie
szczegółowe warunki jakie
kraju, który wypełnia zobowiązania
powinny spełniać projekty
wynikające z Protokołu z Kioto
wspólnych wdrożeń
zachowując nadwyżkę przyznanych
jednostek, projektów redukujących
emisję gazów cieplarnianych,
finansowanych lub
współfinansowanych przez kraj
zainteresowany nabyciem jednostek
redukcji emisji. Rozporządzenie
będzie wydane na mocy art. 109
obecnego projektu ustawy o
wykorzystaniu jednostek
przyznanej emisji, redukcji emisji i
poświadczonej redukcji emisji,
zarządzaniu jednostkami
pochłaniania, ustalaniu poziomów
emisji, inwentaryzacji krajowej,
opracowywaniu prognoz emisji
oraz o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji.

MŚ

38

Lp.
1
74

Tytuł

Istota projektu
4
Rozporządzenie określi podstawowe
wymagania dotyczące terenów kontrolowanych i nadzorowanych, w tym w
szczególności:
1) sposób oznakowania tych terenów, z
uwzględnieniem wzorów znaków
ostrzegawczych dla oznakowania
granic terenu kontrolowanego i
nadzorowanego;
2) warunki dostępu i opuszczania tych
terenów dla pracowników i innych
osób;
warunki, jakie muszą być spełnione dla
wykonywania pomiarów
dozymetrycznych w środowisku pracy
na tych terenach, w szczególności
odnośnie zakresu programu pomiarów i
wymagań, jakie muszą spełniać osoby
wykonujące pomiary.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Edward Raban - inspektor
dozoru jądrowego, główny
specjalista w
Departamencie Nadzoru
Zastosowań
Promieniowania
Jonizującego PAA

Adres BIP
7

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

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
podstawowych wymagań
dotyczących terenów
kontrolowanych i
nadzorowanych

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zmiana upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 25 pkt 2 ustawy
Prawo atomowe polegająca na
rozszerzeniu zakresu spraw
przekazywanych do unormowania
aktem wykonawczym, a także na
dodaniu wytycznych do wydania
aktu wykonawczego.

MŚ/PAA

39

Lp.
1
75

Tytuł
2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
rejestracji dawek
indywidualnych

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zmiana upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 28 pkt 1 ustawy
Prawo atomowe polegająca na
rozszerzeniu zakresu spraw
przekazywanych do unormowania
aktem wykonawczym, a także na
dodaniu wytycznych do wydania
aktu wykonawczego.

Istota projektu

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

4

5

6
Maciej Jurkowski dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa
Jądrowego i Radiacyjnego
PAA

MŚ/
PAA

7

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

Rozporządzenie określi wymagania
dotyczące rejestracji dawek
indywidualnych, uwzględniając w
szczególności:
a) zawartość i sposób prowadzenia rejestru
dawek indywidualnych prowadzonego
przez kierownika jednostki organizacyjnej
oraz centralnego rejestru dawek
indywidualnych, długość okresu
rejestracyjnego, okres przechowywania
danych w tych rejestrach, okres
przechowywania dokumentów
stanowiących podstawę dokonywania
wpisów do rejestrów, tryb sporządzania
kopii danych zawartych w rejestrach oraz
okres ich przechowywania, a także wzór
karty zgłoszeniowej do centralnego rejestru
dawek indywidualnych i wzór karty
ewidencyjnej centralnego rejestru dawek
indywidualnych,
b) podmioty, którym mogą być
przekazywane dane z rejestru dawek
indywidualnych prowadzonego przez
kierownika jednostki organizacyjnej oraz z
centralnego rejestru dawek
indywidualnych, terminy przekazywania
danych, a także zawartość wniosku o
udostępnienie danych z centralnego rejestru
dawek indywidualnych,
c) narażenia, o których mowa w art. 16 ust.
1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy
Prawo atomowe, w tym wyniki pomiarów
dozymetrycznych,
d) wykaz jednostek badawczorozwojowych, o których mowa w art. 22
ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo atomowe .

Adres BIP

40

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
warunków przywozu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wywozu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
tranzytu przez to terytorium
materiałów jądrowych, źródeł
promieniotwórczych i
urządzeń zawierających takie
źródła

76

Istota projektu
4
Rozporządzenie określi:
1) warunki przywozu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
tranzytu przez to terytorium materiałów
jądrowych, źródeł promieniotwórczych i
urządzeń zawierających takie źródła;
2) termin i sposób zawiadomienia Prezesa
Agencji o dokonanym przywozie i
wywozie, a także wzór tego
zawiadomienia;
3) wzór deklaracji przewozu
zamkniętego źródła
promieniotwórczego przywożonego z
państwa niebędącego członkiem Unii
Europejskiej albo wywożonego do
takiego państwa.

Organ
odpowiedzi
alny
5

MŚ/
PAA

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
6
Tadeusz Dziubiak –
inspektor dozoru
jądrowego, inspektor w
Departamencie Nadzoru
Zastosowań
Promieniowania
Jonizującego PAA

Adres BIP
7

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

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Zmiana upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 62 ust. 4 pkt 1
ustawy Prawo atomowe polegająca
na rozszerzeniu zakresu spraw
przekazywanych do unormowania
aktem wykonawczym, a także na
dodaniu wytycznych do wydania
aktu wykonawczego.

41

Lp.
1
77

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
praw osób niepełnosprawnych oraz
osób o ograniczonej sprawności
ruchowej podróżujących drogą
lotniczą.

4
Zmiana załączników nr 1 i 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2005 r. w sprawie planów
postępowania awaryjnego w przypadku
zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 20,
poz. 169) polegająca na:
1) zastąpieniu dotychczasowego wzoru
wojewódzkiego planu postępowania
awaryjnego nowym wzorem
uwzględniającym, zgodnie z art. 84 i 86
ustawy Prawo atomowe, rolę
państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego w usuwaniu
skutków zdarzenia radiacyjnego o
charakterze wojewódzkim,
2) zastąpieniu dotychczasowego wzoru
zakładowego wzoru postępowania
awaryjnego nowym wzorem
przewidującym odrębne, uproszczone
postępowania w sytuacji zdarzenia
radiacyjnego, którego źródłem jest
aparat rentgenowski.
Uregulowanie systemu ochrony
lotnictwa cywilnego. Wprowadzenie do
krajowego porządku prawnego
regularnego agenta, nałożenie na
zarządzającego lotniskiem obowiązku
wykonywania kontroli bezpieczeństwa
osób, bagażu, ładunków i przesyłek
pocztowych w ruchu krajowym oraz
liberalizacja przepisów odnośnie do
małych portów lotniczych.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Andrzej Kowalczyk dyrektor Centrum do
Spraw Zdarzeń
Radiacyjnych PAA.

7

MŚ/
PAA

Ewa Cześnik
p.o. Dyrektora
Departamentu Transportu
Lotniczego/ULC

www.bip. mt.gov.pl

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
Krajowego Programu
Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Istota projektu

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

78

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Zmiana przepisów art. 84 ust. 3 i 4
Rady Ministrów zmieniającego oraz art. 86 ustawy Prawo atomowe
rozporządzenie w sprawie
powoduje konieczność zmiany
planów postępowania
załącznika nr 2 do rozporządzenia
awaryjnego w przypadku
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
zdarzeń radiacyjnych
2005 r. w sprawie planów
postępowania awaryjnego w
przypadku zdarzeń radiacyjnych
(Dz. U. Nr 20, poz. 169).
Dotychczasowa praktyka
funkcjonowania rozporządzenia
wskazuje na konieczność
wprowadzenia odrębnego,
uproszczonego trybu postępowania
w przypadku zdarzenia
rentgenowskiego, którego źródłem
jest aparat rentgenowski.

MT

42

Lp.
1

80

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008

4
Skorygowanie zapisów w
poszczególnych badaniach w wyniku
zgłoszenia zmian przez autorów badań

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

5

6

7

Melania Pupkiewicz
zastępca dyrektora
Sekretariatu Prezesa
Prezes
GUS

Program ujmuje badania Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego,
ministrów i kierowników naczelnych i
centralnych organów administracji
rządowej oraz Prezesa Narodowego
Banku Polskiego, jak również
realizowane wspólnie przez służby
statystyki publicznej z innymi
naczelnymi lub centralnymi organami
administracji rządowej. Badania te będą
realizowane na podstawie informacji
zbieranych obligatoryjnie i na zasadach
dobrowolności w formie
sprawozdawczości bieżącej w 2008 r.,
sprawozdawczości rocznej z danymi za
rok 2008, przekazywanej przez
podmioty w roku 2009 oraz
wskazanych danych za lata poprzednie.
Program stanowi podstawę do
zbierania, przekazywania i
opracowywania danych statystycznych.

Melania Pupkiewicz
zastępca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

www.stat.gov.pl/bip

Akt wykonawczy do art. 18 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z późn. zm.).
Stosownie do powołanej wyżej
ustawy (art. 15), projekt programu
badań statystycznych, na podstawie
propozycji przygotowanej przez
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, jest ustalany
corocznie, na każdy następny rok i
przedstawiany Radzie Ministrów
nie później niż do dnia 30 czerwca
każdego roku.

Istota projektu

www.stat.gov.pl/bip

79

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Dostosowanie zapisów programu
Rady Ministrów zmieniającego badań statystycznych statystyki
rozporządzenie w sprawie
publicznej na rok 2007 do zmian
programu badań
wprowadzonych w stanie prawnym
statystycznych statystyki
i metodologii badań.
publicznej na rok 2007

Prezes
GUS

43

Tytuł

1

2
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowego trybu i sposobu
przeprowadzania kontroli w
postępowaniu przed Prezesem
UOKiK

81

82

4
Rozporządzenie określa szczegółowy
tryb i sposób przeprowadzania przez
upoważnionych pracowników Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
oraz Inspekcji Handlowej kontroli
przedsiębiorców i związków
przedsiębiorców w toku postępowania
przed Prezesem UOKiK.

Obowiązek wydania nowego
Rozporządzenie określa sposób
rozporządzenia wynika z projektu
obliczania obrotu przedsiębiorców
nowej ustawy o ochronie
uczestniczących w koncentracji.
konkurencji i konsumentów.
Projekt przedmiotowej ustawy
został przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 27 września 2006
r. Obecnie ww. projekt znajduje się
na etapie prac parlamentarnych.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
zgłoszenia zamiaru
koncentracji przedsiębiorców
oraz wysokości opłat od
wniosków o wszczęcie
postępowania
antymonopolowego w
sprawach koncentracji i trybu
ich uiszczania

Obowiązek wydania nowego
rozporządzenia wynika z projektu
nowej ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Projekt przedmiotowej ustawy
został przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 27 września 2006
r. Obecnie ww. projekt znajduje się
na etapie prac parlamentarnych.

Rozporządzenie określa szczegółowe
warunki, jakim powinno odpowiadać
zgłoszenie zamiaru koncentracji
przedsiębiorców oraz wysokość opłat
od wniosków o wszczęcie
postępowania antymonopolowego w
sprawach koncentracji oraz tryb ich
uiszczania.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Dyrektor Departamentu
Prawnego i Orzecznictwa
Europejskiego

Prezes
UOKiK

Prezes
UOKiK

Prezes
UOKiK

Adres BIP
7

Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Dyrektor Departamentu
Prawnego i Orzecznictwa
Europejskiego

Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Dyrektor Departamentu
Prawnego i Orzecznictwa
Europejskiego

www.uokik.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu
obliczania obrotu
przedsiębiorców
uczestniczących w
koncentracji

Organ
odpowiedzi
alny

www.uokik.gov.pl

83

Istota projektu

www.uokik.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Obowiązek wydania nowego
rozporządzenia wynika z projektu
nowej ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Projekt przedmiotowej ustawy
został przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 27 września 2006
r. Obecnie ww. projekt znajduje się
na etapie prac parlamentarnych.

44

Lp.
1
84

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenia w sprawie
przepływu informacji dotyczących
systemu kontroli wyrobów
wprowadzanych do obrotu.

4
Rozporządzenie określa tryb
postępowania w przypadku wystąpienia
przedsiębiorców do Prezesa UOKiK, o
odstąpienie od wymierzenia kary lub
też o obniżenie kary pieniężnej

Projekt ma na celu doprecyzowanie
regulacji dotyczących przepływu
informacji dotyczących systemu
kontroli wyrobów wprowadzanych do
obrotu.

Organ
odpowiedzi
alny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

5

6
Małgorzata KrasnodębskaTomkiel
Dyrektor Departamentu
Prawnego i Orzecznictwa
Europejskiego

Prezes
UOKiK

Prezes
UOKiK

Adres BIP
7

Urszula Szałkowska
p.o. Dyrektora
Departamentu Nadzoru
Rynku

www.uokik.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenia w sprawie
przepływu informacji
dotyczących systemu kontroli
wyrobów wprowadzanych do
obrotu

Istota projektu

www.uokik.gov.pl

85

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia Rady Obowiązek wydania nowego
Ministrów w sprawie trybu
rozporządzenia wynika z projektu
postępowania w przypadku
nowej ustawy o ochronie
wystąpienia przedsiębiorców
konkurencji i konsumentów.
do Prezesa Urzędu Ochrony
Projekt przedmiotowej ustawy
Konkurencji i Konsumentów o został przyjęty przez Radę
odstąpienie od wymierzenia
Ministrów w dniu 27 września 2006
kary pieniężnej lub jej
r., i został przesłany do prac
obniżenie
parlamentarnych.

45

Lp.
1
86

4
Rozporządzenie określi tryb
postępowania organów celnych w
sytuacji, gdy przedmiotem zgłoszenia
do procedury dopuszczenia do
swobodnego obrotu będzie wyrób co do
którego zaistnieją wątpliwości, czy
spełnia on zasadnicze lub inne
wymagania. Tryb ten obejmować
będzie kwestie zatrzymania towarów,
wystąpienia o opinię do właściwych
organów wyspecjalizowanych, kwestie
nanoszenia na dokumentach
handlowych towarzyszących wyrobowi
adnotacji, przewidzianych w
rozporządzeniu nr 339/93/EWG z dnia
8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli
zgodności z przepisami w sprawie
bezpieczeństwa produktów
przywożonych z państw trzecich (Dz.
Urz. WE L 40 z 17.2.1993)

Konieczność dostosowania zasad
udzielania pomocy do nowych
Wytycznych w sprawie pomocy
regionalnej i nowej mapy pomocy
regionalnej, w celu przygotowania
do notyfikacji programu pomocy
regionalnej na lata 2007-2013.

Zmiana zasad udzielania pomocy
publicznej.

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
utworzenia Specjalnych Stref
Ekonomicznych

Intensyfikacja wykorzystania stref
poprzez dostosowanie obszarów
SSE do potrzeb inwestycyjnych.

Zmiana granic stref.

5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Marian Banaś
-Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
Szef Służby Celnej

7

MF

MG

MG

Teresa Korycińska
Zastępca Dyrektora;
Elżbieta Bujakowska
Referendarz;
Departament Instrumentów
Wsparcia

Teresa Korycińska
Zastępca Dyrektora;
Elżbieta Bujakowska
Referendarz;
Departament Instrumentów
Wsparcia

/bip.mgip.gov.p
l/

8 zmian projektów
rozporządzeń oraz 6
projektów rozporządzeń Rady
Ministrów w/s specjalnych
stref ekonomicznych:
krakowskiej, mieleckiej,
słupskiej, starachowickiej,
suwalskiej, warmińskomazurskiej

Organ
odpowiedzi
alny

www.bip.mf.gov.pl

88

Istota projektu

R ozporządzenia zosta ną
wydane pod warunk iem
wydania rozporządze nia Rady
Mini strów w sprawie mapy
pomo cy regionalnej na lata

87

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
Tytuł
rozwiązań planowanych w
projekcie
2
3
Projekt rozporządzenia
Konieczność wydania
Rady Ministrów w sprawie
rozporządzenia wynika z
działań podejmowanych w
rozszerzenia w projekcie ustawy o
związku z zatrzymaniem
zmianie ustawy o systemie oceny
wyrobów, co do których
zgodności oraz o zmianie
istnieją uzasadnione
niektórych innych ustaw zakresu
okoliczności wskazujące, że nie kontroli dokonywanej przez organy
spełniają one zasadniczych lub celne przy obejmowaniu towaru
innych wymagań
procedurą dopuszczenia do
swobodnego obrotu o kwestie
Wydanie rozporządzenia
dotyczące spełniania przez wyroby
uzależnione będzie od
innych niż zasadnicze wymagań.
uchwalenia ustawy o zmianie
Dotychczas kontrola organów
ustawy o systemie oceny
celnych dokonywania w związku z
zgodności oraz o zmianie
ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
niektórych innych ustaw
systemie oceny zgodności (Dz. U. z
(obecnie w Sejmie po I czytaniu 2004 r. Nr 204 poz. 2087 z późn.
zm.) obejmowała wyłącznie
wymagania zasadnicze.
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Tytuł

1

2
Projekt Uchwały
i rozporządzenia w sprawie
Rządowego programu
wspomagania organów
prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania
i opieki.

89

Po wejściu w życie
znowelizowanej ustawy o
systemie oświaty.

Istota projektu
4
Program adresowany do jednostek
samorządu terytorialnego. Celem
programu jest wsparcie realizacji
podejmowanych na najniższym
poziomie lokalnym odpowiednich
przedsięwzięć ukierunkowanych na
poprawę warunków bezpieczeństwa
w szkołach.
Rozporządzenie Rady Ministrów
określi szczegółowo sposób realizacji
programu, w tym formy i zakres
wspierania organów prowadzących oraz
sposób podziału środków z budżetu
państwa przyznanych na realizację
programu.

Organ
odpowiedzi
alny
5

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

6
Danuta Dzido - Starszy
Wizytator
Departament Młodzieży
i Wychowania MEN

7

www.bip.men.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
3
Konieczność podejmowania działań
w celu zapewnienia bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach i placówkach.

MEN
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