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SIERPIEN

2. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w/s przyjecia
Rzadowego programu
dofinansowania w 2007 r.
wycieczek edukacyjnych do
miejsc pamieci narodowej
Podróze historyczne w czasie i
przestrzeni

Wzmocnienie oddzialywan
wychowawczych i ksztaltowanie
postaw patriotycznych dzieci i
mlodziezy, realizowane w atrakcyjnej
formie – cele edukacyjne realizowane
poza szkola. Podstawa prawna –
ustawa o systemie oswiaty.

Program adresowany do jednostek
samorzadu terytorialnego. Celem
programu jest wsparcie realizacji
podejmowanych na najnizszym
poziomie lokalnym odpowiednich
przedsiewziec ukierunkowanych na
poprawe warunków bezpieczenstwa
w szkolach.
Rozporzadzenie Rady Ministrów
okresli szczególowo sposób realizacji
programu, w tym formy i zakres
wspierania organów prowadzacych oraz
sposób podzialu srodków z budzetu
panstwa przyznanych na realizacje
programu.
Ksztaltowanie postaw patriotycznych i
obywatelskich. Przyblizenie dzieciom i
mlodziezy wydarzen i postaci z historii
polskiej. Wzbogacenie form pracy szkoly o
mozliwosc wspólpracy z rodzicami,
organizacjami pozarzadowymi, wladza
lokalna.

1

Danuta Dzido - Starszy
Wizytator
Departament Mlodziezy
Wychowania i
Bezpieczenstwa w
Szkolach
MEN

MEN

Ewa Repach glówny
wizytator Departament
Wychowania, Mlodziezy i
Bezpieczenstwa w Szkolach

www.men.gov.pl

Koniecznosc podejmowania dzialan
w celu zapewnienia bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki w szkolach i placówkach.

www.bip.men.gov.pl

1. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
Rzadowego programu
wspomagania organów
prowadzacych szkoly
w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania
i opieki.

Lp.

Tytul

1

2

4

5

Powodem zmiany rozporzadzenia
jest potrzeba umieszczenia spólki
PSE-Operator S.A., (jedynego
Operatora Systemu Przesylowego
energii elektrycznej w Polsce)
oraz spólki Polski Rejestr Statków
S.A. (jedynego podmiotu
sprawujacego nadzór techniczny na
rzecz bezpieczenstwa statków w
Polsce) w wykazie podmiotów o
szczególnym znaczeniu dla gospodarki
panstwa.
Realizacja upowaznienia
ustawowego (art. 85 pkt 3-7 i 123a
ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych).
Projekt dostosowuje
rozporzadzenie do zmian ustawy
dokonanych 12 stycznia 2007 r.

Umieszczenie w wykazie podmiotów o
szczególnym znaczeniu dla gospodarki
panstwa spólek:
PSE-Operator S.A.
oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Potrzeba wydania przedmiotowego
rozporzadzenia wynika z
koniecznosci corocznego okreslenia
stawki krajowych platnosci
uzupelniajacych dla producentów
surowca tytoniowego. Obowiazek
ten wynika z art. 33f ust. 7 Ustawy
z dnia 19 grudnia 2003 r. o
organizacji rynków owoców i
warzyw, rynku chmielu, rynku
tytoniu oraz rynku suszu

Projekt ma na celu okreslenie stawki
krajowych platnosci uzupelniajacych
dla producentów surowca tytoniowego
za surowiec pochodzacy ze zbiorów
2007 r. Przewiduje sie wprowadzenie
odrebnych stawek platnosci dla tytoniu
jasnego - odmian typu Virginia i
pozostalych odmian tytoniu.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6
Marcin Karaskiewicz
Specjalista
(DNP)

MG

Stworzenie kompleksowych przepisów
dotyczacych zwrotu do Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych skladek
nienaleznie otrzymanych przez otwarte
fundusze emerytalne oraz
przekazywania niezbednych informacji
z tym zwiazanych do ZUS.

2

7

Anna Kaminska
Koordynator
Departamentu
Ubezpieczen Spolecznych
MPiPS

Bogumila Kasperowicz –
Z-ca Dyrektora
Departamentu Rynków
Rolnych
MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

5. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
maksymalnej stawki platnosci
dla producentów surowca
tytoniowego.

Organ
odpowi edzi
alny

http://www.mps.gov.pl/bi
p

4. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
trybu i terminu
powiadamiania Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych
przez otwarty fundusz
emerytalny o zawarciu umowy
z czlonkiem oraz dokonywanie
wyplaty transferowej

Istota proje k tu

bip.mg.gov.pl

3. Projekt rozporzadzenia
zmieniajacego rozporzadzenie
Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2005 r. w sprawie
okreslenia przedsiebiorstw
panstwowych oraz
jednoosobowych spólek
Skarbu Panstwa o
szczególnym znaczeniu dla
gospodarki panstwa

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Ustawa o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich. Koniecznosc
zapewnienia prawidlowej realizacji
PROW 2007-2013.

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Okreslenie organów zobowiazanych do
wspólpracy z Agencja Platnicza ,
podmiotami wdrazajacymi PROW
2007-2013 oraz zakresu tej
wspólpracy a takze trybu w jakim
wspólpraca ta bedzie przebiegac w celu
umozliwienia realizacji zadan
podmiotów wdrazajacych i Agencji
Platniczej.

Zezwolenie rolnikom przetwarzajacym
rosliny energetyczne we wlasnym
gospodarstwie aby mogli denaturowac
olej wyprodukowany z nasion roslin
oleistych.

3

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6
Ewa Grodzka
Zastepca
Dyrektora
Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

MRiRW

Leszek Juszczak Dyrektor
Departamentu Platnosci
Bezposrednich
MRiRW

7

www.bip.minrol.g
ov.pl

Upowaznienie Rady Ministrów na
podstawie art. 41 ustawy z dnia 26
stycznia 2007 r. o platnosciach do
gruntów rolnych i platnosci
cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i
Nr 99, poz. 666)

Istota proje k tu

www.bip.minrol.gov.pl

6. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wspólpracy organów
administracji rzadowej i
samorzadowej z agencja
platnicza oraz podmiotami
wdrazajacymi przy realizacji
zadan zwiazanych z
przyznawaniem i wyplat
pomocy w ramach programu
rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2007-2013
7. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczególowych warunków
przyznawania platnosci do
upraw roslin energetycznych
oraz wyznaczenia Agencji
Rynku Rolnego jako jednostki
kontrolujacej te warunki

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Zgodnie z zapisami art. 120 ust 2
ustawy z dnia 29 listopada 2000r.
Prawo atomowe Rada Ministrów
zostala zobowiazana do okreslenia
w drodze rozporzadzenia sposobu
ustalania wysokosci oraz
rozliczania dotacji podmiotowej i
celowej, sposobu ustalania oplat z
tytulu wykonywanej dzialalnosci,
sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej oraz trybu
podejmowania decyzji w sprawach
finansowych przedsiebiorstwa
panstwowego uzytecznosci
publicznej – “Zaklad
Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych. Poprzednie
rozporzadzenie z dnia 24 wrzesnia
2002r. regulujace przedmiotowe
kwestie obowiazywac bedzie do
dnia 24 pazdziernika br., przez 18
miesiecy od dnia w zycie niniejszej
ustawy.

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Opracowanie Rozporzadzenia zgodnie
z delegacja okreslona w art. 120 ust 2
ustawy z dnia 29 listopada prawo
atomowe.

6

7

Katarzyna Lewandowska,
glówny specjalista
Departament Nadzoru
Wlascicielskiego i
Prywatyzacji V

MSP

4

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

www.bip.msp.gov.pl

8. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu
ustalania wysokosci oraz
rozliczania dotacji
podmiotowej i celowej,
sposobu ustalania oplat z
tytulu wykonywanej
dzialalnosci, sposobu
prowadzenia gospodarki
finansowej oraz trybu
podejmowania decyzji w
sprawach finansowych
przedsiebiorstwa panstwowego
uzytecznosci publicznej –
“Zaklad Unieszkodliwiania
Odpadów
Promieniotwórczych”

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Zgodnie z upowaznieniem art. 8
ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca
2005 r. o szczególnych
uprawnieniach Skarbu Panstwa
oraz ich wykonywaniu w spólkach
kapitalowych o istotnym znaczeniu
dla porzadku publicznego lub
bezpieczenstwa publicznego (Dz.
U. Nr 132, poz. 1108 i Nr 267, poz.
2258), Rada Ministrów okresla, w
drodze rozporzadzenia, liste spólek
o istotnym znaczeniu dla porzadku
publicznego lub bezpieczenstwa
publicznego w terminie do dnia 30
wrzesnia kazdego roku.

4

5

Lista spólek o istotnym znaczeniu dla
porzadku publicznego lub
bezpieczenstwa publicznego,
opracowana na podstawie danych
bazowych udostepnionych przez
ministra wlasciwego do spraw
gospodarki, ministra wlasciwego do
spraw transportu, Prezesa Glównego
Urzedu Statystycznego, Prezesa Urzedu
regulacji Energetyki oraz Urzedu
Komunikacji Elektronicznej.

6

MSP

7

Wprowadzenie dwustopniowej
odznaki za zaslugi dla Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej.
MZ

Andrzej Bogdanowicz –
Dyrektor Departamentu
Dróg i Transportu
Drogowego
Marek L. Grabowski
Podsekretarz Stanu

www.mz.gov.
pl

MT

Anna Piaskowska,
Referendarz
w Departamencie
Administracji Publicznej
MSWiA

www.mt.g
ov.pl

MSWiA

5

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

Anna Kolodziej,
specjalista ds. legislacji
Departament Prawny

Korekty w przebiegu granic gmin oraz
nadanie statusu miast.

11. Projekt rozporzadzenia Rady
Zmiana wykazu w zakresie dróg
Ministrów zmieniajacy
ekspresowych.
rozporzadzenie w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych
12. Projekt rozporzadzenia
Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia odznaki
honorowej "Za zaslugi dla
Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej"

Organ
odpowi edzi
alny

bip.mswia.g
ov.pl

10. Projekt rozporzadzenia Rady
Wnioski jednostek samorzadu
Ministrów w sprawie ustalenia terytorialnego.
granic niektórych gmin i miast
oraz nadanie miejscowosciom
statusu miasta

Istota proje k tu

www.bip.msp.gov.pl

9. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie listy
spólek o istotnym znaczeniu
dla porzadku publicznego lub
bezpieczenstwa publicznego

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2
13. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
programu badan
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Program badan statystycznych
statystyki publicznej ujmuje badania
prowadzone przez Prezesa GUS,
ministrów i kierowników naczelnych
i centralnych organów administracji
rzadowej oraz Prezesa NBP, jak
równiez realizowane wspólnie przez
sluzby statystyki publicznej z innymi
naczelnymi lub centralnymi organami
administracji rzadowej. Badania te
beda realizowane na podstawie
informacji zbieranych obligatoryjnie i
Rada
Statystyki
na zasadach dobrowolnosci w formie
sprawozdawczosci biezacej 2008 r.
oraz danych administracyjnych,
sprawozdawczosci rocznej z danymi za
rok 2008 oraz danych
administracyjnych przekazywanych
przez podmioty w roku 2009 i
wskazanych danych za lata poprzednie.
Program stanowi podstawe do
przekazywania, zbierania oraz
opracowywania i publikowania
wynikowych informacji statystycznych.

6

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

7

Melania Pupkiewicz
Zastepca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

www.stat.gov.pl

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z pózn. zm.) Rada Ministrów ustala
corocznie pbssp - na podstawie
propozycji przygotowanych przez
Prezesa GUS - przedstawianych
przez Rade Statystyki nie pózniej
niz do dnia 30 czerwca kazdego
roku.

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2
14. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych (NTS)

Tytul

1

2

Dostosowanie nomenklatury na
poziomie podregionów do
przepisów rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 105/2007 z dnia 1 lutego
2007 r. zmieniajacego zalaczniki
do rozporzadzenia (WE) br
1059/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26
maja 2003 r. w sprawie ustalenia
wspólnej klasyfikacji Jednostek
Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz.
UE L 39, z 01.01.2007 r., str. 1)
oraz zmian wynikajacych z
rozporzadzenia Rady Ministrów w
sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast oraz nadania
miejscowosciom statusu miasta.
Informacje o przyczynach i
po trzebie wprowadzenia rozwiazan
planowanych w pro jekcie
3

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Nadanie nowych symboli (NTS) na
poziomie regionalnym oraz jednostkom
podzialu terytorialnego na poziomach
lokalnych w zwiazku z wprowadzeniem
nowego podzialu na podregiony (NTS
3) oraz zmian w podziale terytorialnym
kraju

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6
Melania Pupkiewicz
Zastepca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

Prezes
GUS

Istota proje ktu
4

WRZESIEN

7

7

www.stat.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny
5

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

Adres BIP
7

Lp.

Tytul

1

2

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Zabezpieczenie uczniów przed
dostepem do tresci, które moga
stanowic zagrozenie dla prawidlowego
rozwoju psychicznego i moralnego
uczniów, w szczególnosci
pornograficznych, eksponujacych
brutalnosc i przemoc, zawierajacych
zachowania naruszajace normy
obyczajowe, propagujacych nienawisc i
dyskryminacje, co moze skutkowac
zaburzeniem prawidlowego rozwoju.

Realizacja celów zwiazanych z
poprawa stanu bezpieczenstwa w
szkolach i placówkach ujetych w
Rzadowym programie poprawy stanu
bezpieczenstwa w szkolach i
placówkach Zero tolerancji dla
przemocy w szkole. Podstawa prawna
ustawa o systemie oswiaty.

Utworzenie punktów konsultacyjnych
przeznaczonych dla rodziców uczniów i
nauczycieli opartych na kadrze
specjalistycznej poradni psychologicznopedagogicznych. Udostepnienie
specjalistycznej pomocy i doradztwa.
Poprawa jakosci pracy placówek
resocjalizacyjno-wychowawczych systemu
oswiaty, zwiekszenie liczby miejsc w tych
placówkach.

8

6
Janusz Krupa
dyrektor Departamentu
Informatyzacji Procesów
Edukacyjnych

MEN

MEN

Romuald Ponczek glówny
wizytator Departament
Wychowania, Mlodziezy i
Bezpieczenstwa w Szkolach
Beata Ciupinska glówny
wizytator Departament
Wychowania, Mlodziezy i
Bezpieczenstwa w Szkolach

7

www.men.gov.pl

Coraz szerszy dostep uczniów do
informacji uzyskiwanych poprzez
Internet powoduje koniecznosc
ochrony uczniów przed tresciami
niepozadanymi (na podstawie art. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia
2007 r. o zmianie ustawy
o systemie oswiaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
80, poz. 542.)

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

www.men.gov.pl/bip

15. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
zapewnienia przez szkoly i
placówki udostepniajace
uczniom korzystanie z uslugi
dostepu do Internetu na ich
terenie obowiazku
zainstalowania
i aktualizowania
oprogramowania
zabezpieczajacego przed
dostepem do tresci, które
moga stanowic zagrozenie dla
prawidlowego rozwoju
psychicznego uczniów
16. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w/s przyjecia
Rzadowego programu wspierania
wychowania i rozwoju
spolecznego dzieci i mlodziezy

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

9

7

Arkadiusz Huzarek
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

Arkadiusz Huzarek
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

www.bip.mf.gov.pl

18. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego
otwartego oraz
specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, a
takze skrótu tego prospektu

okreslenie szczególnego trybu i
warunków wprowadzania do obrotu
gieldowego praw, o których mowa w
art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o gieldach
towarowych, w tym równiez kryteriów,
jakie musza spelniac te prawa, aby
mogly byc przedmiotem obrotu oraz
szczególnych warunków jakie w takim
przypadku obowiazane sa spelniac
osoby zobowiazane do realizacji tych
praw, zapewnienie odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa w zakresie
realizacji zobowiazan wynikajacych z
tych praw, okreslenie zakresu
obowiazków informacyjnych, tak aby
zapewnic nabywcom tych praw
podstawowe dane niezbedne do oceny
ryzyka zwiazanego z inwestowaniem w
te prawa.
Dostosowanie przepisów
Okreslenie zakresu informacji
rozporzadzenia do przekazanego w zamieszczanych w prospektach
dniu 20 kwietnia br. do Sejmu
informacyjnych funduszy
projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycyjnych otwartych oraz
funduszach inwestycyjnych.
specjalistycznych funduszy
Usprawnienie regulacji pod
inwestycyjnych otwartych, a takze
wzgledem zakresu i formy
skrótach tych prospektów.
udostepniania przez fundusze
inwestycyjne informacji ich
uczestnikom oraz potencjalnym
inwestorom.
(Ze wzgledu na obszerny zakres
zmian przewiduje sie wydanie
nowego rozporzadzenia.)

6

www.bip.mf.gov.pl

17. Projekt rozporzadzenia Rady
Wykonanie delegacji ustawowej
Ministrów w sprawie
szczególnego trybu i
warunków wprowadzania do
obrotu gieldowego praw
majatkowych., na podstawie
art. 13 ust. 1 ustawy o gieldach
towarowych

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

W § 20 rozporzadzenia wpisac ust. 3
o tresci: „dopuszcza sie zwiekszenie
wartosci kosztorysowej inwestycji
w danym roku w okresach pólrocznych
w przypadku, gdy wskaznik wzrostu
cen produkcji budowlano montazowej
publikowany przez Glówny Urzad
Statystyczny w okresach
trzymiesiecznych przekroczy 2%”.
Okreslenie na kolejny rok budzetowy
limitu swiadczen rzeczowych
wykonywanych na rzecz obrony.

6
Dyrektor Departamentu
Infrastruktury

MON

MON

Okreslenie na kolejny rok budzetowy
limitu swiadczen rzeczowych
wykonywanych na rzecz obrony.

Szef Zarzad Organizacji i
Uzupelnien -P1 Sztabu
Generalnego WP

Szef Zarzad Organizacji i
Uzupelnien -P1 Sztabu
Generalnego WP
MON

Realizacja wniosku Ministra
Transportu oraz Ministra
Gospodarki Morskiej

Projekt dokona uscislenia przepisów
dotyczacych wymagan
kwalifikacyjnych dla dyrektora i jego
zastepcy w urzedach morskich oraz
dyrektora urzedów zeglugi sródladowej

Ewa PomianWojcieszczuk
Zastepca Dyrektora
Departamentu
Prawa Pracy
MPiPS

10

7

http://www.mps.gov.pl/bip

art.208 ust.5 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym
obowiazku obrony RP (obowiazek
corocznego wydania
rozporzadzenia).
art.57 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiazku
obrony RP (obowiazek corocznego
wydania rozporzadzenia).

5

www.biuletyn.mon.gov
.pl

20. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
okreslenia limitu swiadczen
rzeczowych wykonywanych w
2008 r. na rzecz obrony.
21. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
okreslenia liczby poborowych
oraz zolnierzy rezerwy, którzy
w 2008 r. moga byc powolani
do czynnej sluzby wojskowej,
sluzby w obronie cywilnej oraz
sluzby w formacjach
uzbrojonych niewchodzacych
w sklad Sil Zbrojnych RP.
22. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie z dnia 6 marca
2007 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników
niebedacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej
zatrudnionych w urzedach
administracji rzadowej i
pracowników innych jednostek
(Dz.U. Nr 45, poz. 290)

4

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

www.biul
etyn.mon.
gov.pl

Znaczny wzrost cen materialów i
uslug budowlanych
zapoczatkowany w II kwartale
2006 roku i postepujacy nadal
utrudnia realizacje planów
inwestycji budowlanych MON

Organ
odpowi edzi
alny

www.biuletyn.mon.
gov.pl

19. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie
szczególowego sposobu
i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panstwa

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

23. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za
prace w 2008 r.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6
Ewa PomianWojcieszczuk – Zastepca
Dyrektora Departamentu
Prawa Pracy

MPiPS

11

Wojciech Maksymiuk Zastepca Dyrektora
Departamentu Doradztwa,
Oswiaty Rolniczej i Nauki

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Rada Ministrów uchwala Nr 260/2005 z
dnia 5 pazdziernika 2005 r. ustanowila
program wieloletni powierzaja
Instytutowi jego koordynacje i
realizacje. Obok podstawowego
znaczenia realizacji objetych
programem dzialan dla bezpieczenstwa
produkcji zywnosci w Rzeczypospolitej
Polskiej, ochrony konsumenta i
srodowiska, a takze wiarygodnosci
polskich producentów na rynkach
swiatowych, bardzo wazna jest
obecnosc Instytutu posiadajacego status
panstwowego instytutu badawczego,
który wykonuje i koordynuje
wymieniona w programie tematyke.

7
http://www.mps.gov.pl/bi
p

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o min imalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr
200, poz. 1679, z pózn. zm.) Rada
Ministrów ustala, w terminie do 15
wrzesnia kazdego roku, wysokosc
minimalnego wynagrodzenia w roku
nastepnym, w drodze rozporzadzenia,
jesli Trójstronna Komisja do Spraw
Spoleczno-Gospodarczych nie uzgodni
tej wysokosci do 15 lipca danego roku.
24. Projekt rozporzadzenia Rady
Instytut Ochrony Roslin w
Ministrów w sprawie nadania Poznaniu spelnia warunki
Instytutowi Ochrony Roslin w wymagane ustawa z dnia 35 lipca
Poznaniu statusu panstwowego 1985 r. o jednostkach badawczoinstytutu badawczego
rozwojowych (Dz,U. z 2001r. Nr
33, poz.388, z pózn. zm.)
stanowiace podstawe do nadania
mu przez Rade Ministrów takiego
statusu

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2
25. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajaceg o
rozporzadz enie w sprawie
objecia przepisami Prawa
geologicznego i górniczego
pro wadzenia okreslonych
robót podziemnych z
zastosowaniem techniki
górniczej.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Proponowana zmiana nada nowe
brzmi enie § 1 ust. 1 pkt 2 powolanego
rozporzadzenia Rady Min istrów z dnia
23 kwietnia 2002 r., w którym zamiast
wyrazów „Kopa lni Doswiadczalnej
Wegla Kamiennego «M-300» w
likwidacji w Zabrzu” zostana
zamieszczone wyrazy „Zabyt kowej
Kopalni Wegla Kamiennego «Guido» w
Zabrzu”.

6

7

Piotr Litwa – Wiceprezes
WUG

MS/WUG

12

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

www.mos.gov.pl/bip/

Kompania Weglowa S.A. przek azala
Miastu Zabrze substancje majatkowa
Kopalni Doswiadczalnej Wegla
K amiennego „M-300” w likwidacji w
Zabrzu, wy mienionej w § 1 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia
23 kwietnia 2002 r. w sprawie objecia
przepisami Prawa geologicznego i
górniczego prowadzenia okreslonych
robót podziemnych z zastosow aniem
techniki górniczej (Dz. U. Nr 62, poz.
561, z 2004 r. Nr 47, poz. 450 oraz z
2006 r. Nr 147, poz. 1065). Na bazie
tej substancji Miasto Zabrze wraz z
Województwem Slaskim utw orzyly
wspólna instytucje kultury „Zabytkowa
Kopalnia Wegla Kamiennego «G uido»
w Zabrzu”. Ze wzgledu na prz eslanki
okreslone w art. 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz.
1947, z pózn. zm.), tj. potrzebe
zapew nienia bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony
srodowiska, jest uzasadnione, aby
roboty podziemne z zastosow aniem
techniki górniczej, wykonywane w
Kopalni „Guido” w celu ochrony
zabytków, byly objete przepisami
Prawa geologicznego i górniczego,
wymienionymi we wprowadzeniu do
wyliczenia w § 1 ust. 1 powolanego
rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia
23 kwietnia 2002 r.

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2
26. Projekt rozporzadzenia RM w
sprawie pozbawienia statusu
uzdrowiska miasta Jastrzebie
Zdrój

1

2

Informacje o przyczynach i
po trzebie wprowadzenia rozwiazan
planowanych w pro jekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Samorzad Terytorialny swiadomy
faktu, iz miasto nie spelnia warunków
do prowadzenia leczenia
uzdrowiskowego, nie uchwalil w
ustawowym terminie tymczasowego
statutu uzdrowiska. Natomiast
skierowal do Ministra Zdrowia pismo z
prosba o prawne uregulowanie
dotyczace pozbawienia miasta statusu
uzdrowiska.

Wprowadzenie nazwy nowego wlókna
„elastoolefina” oraz zwiazane z tym
koniecznosc zmian w metodach
przeprowadzania analizy ilosciowej
dwuskladnikowych mieszanek wlókien
tekstylnych, okreslonych w zalaczniku
nr 5 do zmienianego rozporzadzenia
Istota proje ktu
4

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

7

Marek Ludwik Grabowski
Podsekretarz Stanu

MZ

Prezes
UOKiK

Organ
odpowi edzi
alny
5

Magdalena Goleniewska,
starszy specjalista w
Departamencie Nadzoru
Rynku

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

bip.uokik.gov.
pl

Tytul
Lp.

Praktycznie od ponad 30 lat na
obszarze miasta Jastrzebie Zdrój
nie jest prowadzone leczenie
uzdrowiskowe (odkrycie zlóz wegla
i rozwój jako osrodka
przemyslowego). Miasto nie
spelnia podstawowych wymogów
okreslonych w ustawie z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.
1399), dla miejscowosci
ubiegajacych sie o status
uzdrowiska.
Transpozycja do polskiego
porzadku prawnego dyrektywy
2007/3/WE oraz dyrektywy
2007/4/WE

Istota proje k tu

www.mz.gov.pl

27. Projekt rozporzadzenia RM
zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i
znakowania produktów
wlókienniczych

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Adres BIP
7

PAZDZIERNIK
Przygotowanie rozwiazan
Uporzadkowanie materii zwiazanej
legislacyjno-organizacyjnych,
z udzielaniem pomocy uczennicy w
majacych na celu poprawe
okresie ciazy, porodu i pologu.
efektywnosci pomocy udzielanej
uczennicom w ciazy (na podstawie
art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty).

13

MEN

Grazyna Olszewska
Zastepca dyrektora
Departamentu Mlodziezy,
Wychowania
i Bezpieczenstwa
w Szkolach

www.men.gov.pl/
bip

28. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie przyjecia
Rzadowego programu pomocy
uczennicom w sytuacji
macierzynstwa

Lp.

Tytul

1

2
29. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
okreslenia wykazu szkól, które
prowadza: minister wlasciwy
do spraw wewnetrznych,
Minister Obrony Narodowej i
Minister Sprawiedliwosci

Projekt rozporzadzenia zastepuje
rozporzadzenie Rady Ministrów z
dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
wykazu szkól, które prowadza:
minister wlasciwy do spraw
wewnetrznych, Minister Obrony
Narodowej i Minister
Sprawiedliwosci, w zwiazku ze
zmianami wynikajacymi z
wdrozenia reformy edukacji oraz
zmiana oswiatowych przepisów
prawnych.

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

W wykazie szkól przy zakladach
karnych i w schroniskach dla nieletnich
w miejsce dotychczasowych szkól
zasadniczych ujete zostana zasadnicze
szkoly zawodowe powstale w wyniku
ich przeksztalcenia.
Ponadto w wykazie szkól
przywieziennych poza zmianami
wynikajacymi z przeksztalcenia szkól,
wyszczególnione zostana szkoly
wchodzace w sklad zespolów szkól
(zespól jest jednostka organizacyjna
powolana dla celów
administracyjnych). W zwiazku
z utworzeniem 7 placówek ksztalcenia
ustawicznego pod nazwa Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego, które
oprócz szkól prowadza takze
ksztalcenie w formach pozaszkolnych
osób przebywajacych w aresztach
sledczych oraz osób osadzonych,
rozporzadzenie otrzyma nowy tytul,
zgodnie z brzmieniem delegacji
ustawowej.
Dostosowanie do Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis.

14

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

7

Zofia Stypinska –
Dyrektor Departamentu
Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego

MEN

Slawomir Król
Naczelnik Wydzialu
(DIW)
MG

bip.mg.gov.pl

Umozliwienie udzielania pomocy
de minimis na realizacje
przedsiewziec wydawniczych
promujacych eksport.

Istota proje k tu

www.men.gov.pl/bip

30. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w
sprawie udzielania pomocy de
minimis na realizacje
przedsiewziec wydawniczych
promujacych eksport.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Umozliwienie udzielania pomocy de
minimis na uzyskanie certyfikatu
wyrobu wymaganego na rynkach
zagranicznych.

Dostosowanie do Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 379
z 28.12.2006).

Umozliwienie udzielania pomocy de
minimis na realizacje branzowych
projektów promocyjnych w zakresie
eksportu.

Dostosowanie do Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 379
z 28.12.2006).

15

Slawomir Król
Naczelnik Wydzialu
(DIW)

Slawomir Król
Naczelnik Wydzialu
(DIW)

Slawomir Król
Naczelnik Wydzialu
(DIW)

MG

MG

MG

7

bip.mg.gov.pl

Dostosowanie do Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis.

6

bip.mg.gov.pl

Umozliwienie udzielania pomocy de
minimis na realizacje niektórych
przedsiewziec w zakresie promocji i
wspierania eksportu.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

bip.mg.gov.pl

31. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w
sprawie udzielania pomocy de
minimis na realizacje
niektórych przedsiewziec w
zakresie promocji i wspierania
eksportu.
32. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w
sprawie udzielania pomocy de
minimis na uzyskanie
certyfikatu wyrobu
wymaganego na rynkach
zagranicznych.
33. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie z dnia 19
pazdziernika 2004 r. w
sprawie udzielania pomocy de
minimis na realizacje
branzowych projektów
promocyjnych w zakresie
eksportu.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

35. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w/s wykazu
przedsiebiorców o
szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym

Celem proponowanej regulacji jest
przedstawienie precyzyjnego,
jednoznacznego i aktualnego wykazu
podmiotów uznanych za
przedsiebiorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym.
Dotychczas obowiazujace
rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia
20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu
przedsiebiorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo – obronnym
(Dz. U. Nr 192, poz. 1965) w zwiazku
z dynamicznymi zmianami
organizacyjnymi, wlasnosciowymi
oraz procesami upadlosciowymi i
likwidacyjnymi, które zaszly u
przedsiebiorców znajdujacych sie na
wykazie stanowiacym zalacznik do
tego rozporzadzenia stracilo
aktualnosc.

4

5

Zmiana granic i obszaru stref w celu
intensyfikacji wykorzystania
instrumentu specjalnych stref
ekonomicznych.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6
Ewelina Przygoda
Naczelnik Wydzialu
DIW

MG

RM okresla wykaz przedsiebiorców
o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym na podstawie ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r . o organizowaniu
zadan na rzecz obronnosci panstwa
realizowanych przez przedsiebiorców
(Dz. U. Nr 122, poz. 1320, z pózn.
zm.), wskazuje organy odpowiedzialne
za organizowanie i nadzór nad
wykonywaniem zadan na rzecz
obronnosci panstwa przez
przedsiebiorców wymienionych w
zalaczniku do rozporzadzenia.

16

7

Tadeusz Pyrcak
Dyrektor Departamentu
(DSO)

MG

bip.mg.gov.pl

Dostosowywanie obszarów
specjalnych stref ekonomicznych do
potrzeb inwestycyjnych poprzez
wlaczenie w granice stref nowych
obszarów.

Organ
odpowi edzi
alny

bip.mg.gov.pl

34. Projekt rozporzadzen Rady
Ministrów zmieniajacych
rozporzadzenia w sprawie
specjalnych stref
ekonomicznych:
1 ) kamiennogórskiej,
2 ) katowickiej,
3 ) kostrzynsko-slubickiej,
4 ) krakowskiej,
5 ) mieleckiej,
6 ) slupskiej,
7 ) starachowickiej,
8 ) suwalskiej,
9 ) tarnobrzeskiej,
1 0 ) walbrzyskiej,
1 1 ) warminskomazurskiej.

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2

Dostosowanie przepisów aktualnie
obowiazujacego rozporzadzenia do
nowych regulacji zawartych w
pragmatyce wojskowej.

4

5

Dezaktualizacja niektórych przepisów
rozporzadzenia.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6
Dyrektor Departamentu
Spraw Socjalnych

MON

Okreslenie liczby stano wisk
sluzbowych w p oszczególnych
korpusach kadry zawodowej Sil
Zbrojnych stosownie do potrzeb i
zachodzacych (planowanych) zmian w
SZ RP.
Zmiana wzoru sprawozdan rzeczowofinansowych o zadaniach z zakresu
swiadczen rodzinnych zrealizowanych
ze srodków budzetu panstwa oraz
budzetów gmin, sporzadzanych przez
gminy oraz wprowadzenie sprawozdan
sporzadzanych przez marszalków
województw.

Dyrektor Departamentu
Spraw Socjalnych
MON

Alina Wisniewska –
Dyrektor Departamentu
Swiadczen Rodzinnych

MPiPS

17

7

http://www.mps.gov.pl/bip

Potrzeba uzyskania informacji
statystycznych o realizacji przez
marszalków województw zadan z
zakresu wspólnotowej koordynacji
swiadczen rodzinnych (z
uwzglednieniem informacji
wprowadzonych art. 1 pkt
11ustawy o zmianie ustawy o
swiadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o podatku rolnym,
uchwalonej przez Sejm w dniu 13
kwietnia 2007 r.)
Potrzeba rozszerzenia zakresu
informacji statystycznych o
swiadczeniobiorcach zawartych w
sprawozdaniach rzeczowofinansowych z realizacji swiadczen
rodzinnych.

Organ
odpowi edzi
alny

www.biulety
n.mon.gov.p
l

art. 4 ust. 4 ustawy o sluzbie
wojskowej zolnierzy zawodo wych
(konsekwencja n o welizacji ustawy
pragmatycznej).

Istota proje k tu

www.biul
etyn.mon.
gov.pl

36. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów sprawie
szczególowych warunków
podwyzszania emerytur
wojskowych
37. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
okreslenia liczby stanowisk
sluzbowych w poszczególnych
korpusach kadry zawodowej
SZ RP
38. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
trybu przekazywania srodków
finansowych na wyplaty
swiadczen rodzinnych oraz
sposobu sporzadzania
sprawozdan rzeczowofinansowych

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

40. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie
przekazywania przez
instytucje finansowe oraz
organy nadzoru pólrocznych i
rocznych informacji o
prowadzonych
indywidualnych kontach
emerytalnych

Zmiana rozporzadzenia jest
konieczna ze wzgledu na zmiany
zawarte w projekcie ustawy o
indywidualnych kontach
emerytalnych, który zostal przyjety
przez Rade Ministrów w dniu 15
maja 2007 r.
Termin prac nad projektem
rozporzadzenia uzalezniony jest od
wejscia w zycie nowelizacji ustawy
o IKE.

4

5

W porównaniu do obecnej regulacji
wprowadza sie blok przepisów,
okreslajacych zasady i tryb
sporzadzania i korygowania przez ZUS
z urzedu dokumentów
ubezpieczeniowych oraz wprowadzania
lub korygowania z urzedu danych
bezposrednio na kontach
ubezpieczonych i platników skladek.
Ponadto ZUS bedzie rozliczal i
przekazywal skladki do ofe na
podstawie poprawnych imiennych
raportów miesiecznych na podstawie
których tworzy wewnetrzne dokumenty
rozliczeniowe sluzace do ewentualnych
postepowan wyjasniajacych. Nastapi
równiez doprecyzowanie zakresu
przedmiotowego deklaracji
rozliczeniowej korygujacej i korekta
trybu rozliczen skladek na
ubezpieczenie zdrowotne. Przewiduje
sie takze korekte przepisów
dotyczacych rozliczania wplat.
W zwiazku z tym, ze projekt ustawy
zaklada mozliwosc czesciowego zwrotu
oraz dokonania wyplaty jednorazowo
badz w formie ratalnej w
rozporzadzeniu projektowana jest
zmiana § 2 ust.1, w którym okreslono
zakres pólrocznych i rocznych
informacji o IKE, sporzadzanych przez
instytucje finansowe prowadzace IKE.
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Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

7

Anna Kaminska
Koordynator
Departamentu
Ubezpieczen Spolecznych

MPiPS

Anna Kaminska
Koordynator
Departamentu
Ubezpieczen Spolecznych
MPiPS

http://www.mps.gov.pl/bi
p

Ze wzgledu na istotne zmiany
wprowadzone do ustawy o systemie
ubezpieczen spolecznych ustawa 18
grudnia 2002 r. (Dz. U. 241, poz.
2074 z pózn. zm.), w obszarze
dotyczacym trybu rozliczania
skladek konieczne jest wydanie
nowego rozporzadzenia
kompleksowo regulujacego
przedmiotowa problematyke

Organ
odpowi edzi
alny

http://www.mps.gov.pl/bip

39. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczególowych zasad i trybu
postepowania w sprawach
rozliczania skladek,
wyplaconych zasilków z
ubezpieczen chorobowego i
wypadkowego, swiadczen
rodzinnych, kolejnosci
zaliczania wplat skladek na
poszczególne fundusze,
szczególowych zasad i trybu
sporzadzania i korygowania z
urzedu dokumentów
zwiazanych z ubezpieczeniami
spolecznymi oraz
wprowadzania i korygowania z
urzedu danych na kontach
ubezpieczonych i kontach
platników skladek

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Nowe upowaznienie ustawowe
wynikajace z wejscia w zycie
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o Strazy
Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 558) –
art. 186a ust. 4, ustawy Prawo
lotnicze.

Wydanie rozporzadzenia wynika z
potrzeby dostosowania obecnej
regulacji do wymogów
wynikajacych z implementacji
dyrektywy UE ustanawiajacej
infrastrukture informacji
przestrzennej we Wspólnocie
INSPIRE.

5

Okreslenie sposobu postepowania przez
funkcjonariuszy Strazy Granicznej przy
wykonywaniu uprawnien dotyczacych
legitymowania lub ustalania w inny
sposób tozsamosci osób,
zatrzymywania osób i ich
doprowadzania w trybie kpk,
zatrzymywania osób stwarzajacych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzkiego, a takze mienia oraz
okreslenie wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach.
Okreslenie przypadków w jakich
niezbedne jest zapewnienie noclegów
funkcjonariuszom Strazy Granicznej
pelniacym warte ochronna na pokladzie
statków powietrznych, oraz sposobu
ustalania wysokosci kosztów tych
noclegów i sposobu ich pokrywania
przez przewoznika lotniczego.

Celem rozporzadzenia jest
unormowanie na obszarze kraju spraw
zwiazanych ze stosowaniem
geodezyjnego ukladu odniesienia,
ukladu wysokosciowego i systemów
wspólrzednych prostokatnych plaskich
w materialach geodezyjnych i
kartograficznych, a takze bazach
danych przestrzennych oraz spelnienie
wymogów wynikajacych z
implement5acji dyrektywy UE
ustanawiajacej infrastrukture
informacji przestrzennej we
Wspólnocie INSPIRE.
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6

MSWiA
KGSG

MSWiA
KGSG

Jerzy Zielinski, Dyrektor
Departamentu Geodezji,
Kartografii i Systemów
Informacji Geograficznej
w GUGiK
MSWiA

7

bip.mswia.gov.pl

42. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
przypadków w jakich
konieczne jest zapewnienie
noclegu funkcjonariuszom
Strazy Granicznej pelniacym
warte ochronna na pokladzie
statków powietrznych oraz
sposobu, trybu i terminu
zwrotu kosztów noclegu
43. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
panstwowego systemu
odniesien przestrzennych

4

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

bip.mswia.gov.pl

Nowe upowaznienie ustawowe
wynikajace z wejscia w zycie
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o Strazy
Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 558) –
art. 11 ust. 2 ustawy o Strazy
Granicznej.

Organ
odpowi edzi
alny

bip.mswia.gov.pl

41. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu
postepowania funkcjonariuszy
Strazy Granicznej przy
legitymowaniu i ustalaniu
tozsamosci osób oraz
zatrzymanych osób.

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2
44. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Pelnomocnika
Rzadu do Spraw Wdrazania
Biometrii w Dokumentach,
Elektronicznej, Identyfikacji
Osób oraz Systemów
Teleinformatycznych z Nimi
Zwiazanych.
(tytul moze ulec modyfikacji)

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Ustanowienie Pelnomocnika Rzadu w
osobie Podsekretarza Stanu MSWiA
wlasciwego ze wzgledu na sprawy
zwiazane z dowodami osobistymi i
paszportami, który przewodzic bedzie
pracom Miedzyresortowego Zespolu,
powolanego w odrebnym trybie.

6

7

Konrad Bialoszewski,
Naczelnik Wydzialu
Rozwoju Dokumentów
Departament Rozwoju
Rejestrów MSWiA

MSWiA
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Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

www.mswia.gov.pl

Potrzeba koordynacji oraz nadzoru
zadan organów administracji
publicznej w zakresie wdrazania
zgodnie z ustalonymi standardami
identyfikatorów biometrycznych
w dokumentach identyfikujacych
tozsamosc osoby, wydawanych
przez organy administracji
publicznej oraz srodków
technicznych do pobierania,
gromadzenia i udostepniania
danych biometrycznych, a takze
nadzór i koordynacja nad pracami
zwiazanymi z systemami
elektronicznej identyfikacji osób.
Niezbedna jest równiez
odpowiednia wspólpraca miedzy
organami bioracymi udzial w
procesie wykrywania i
zapobiegania falszerstwom
dokumentów identyfikujacych
tozsamosc osoby polegajaca na
wymianie informacji na temat
ujawnionych falszerstw tychze
dokumentów, w celu pózniejszego
opracowywania nowych wzorów
dokumentów odpowiednio
zabezpieczonych.

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Koniecznosc urealnienia stawek
oplat eksploatacy jnych i
dostosowanie ich do sytuacji rynku
wydobywczego, zgodnie z
zasadami zrównowazonego
ro zwoju.
Dostosowanie zapisów do zmian w
stanie prawnym i metodologii
badan.

Ustalenie nowych jednostkowych
stawek oplaty eksploatacyjnej za
wydoby wanie kopalin ze zlóz.

Ma na celu dostosowanie rejestru
TERYT do zmiana w podziale
teryto rialnym panstwa
wprowadzonych rozporzadzeniami
Rady Min istrów dotyczacymi
zmian granic jednostek
terytorialnych lub utworzenia miast
obowiazujacych od dnia 1 stycznia
2008 r.

Aktualizacja wykazu iden tyfikatorów i
nazw jednostek podzialu terytorialnego
kraju, prowadzonego w ramach rejestru
TERYT.

47. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
programu badan
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2007
48. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
szczególowych zasad
prowadzenia, stosowania i
udostepniania krajowego rejestru
urzedowego terytorialnego
podzialu kraju oraz zwiazanych z
tym obowiazków organów
administracji rzadowej i
jednostek samorzadu
terytorialnego

Skorygowanie zapisów w
poszczególnych badaniach w zwiazku
ze zgloszonymi przez autorów
zmianami.

MS

Prezes
GUS

Prezes
GUS
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Anna Zareba - naczelnik
wydzialu
Departament Ge o logii i
Koncesji Geologicznych

Melania Pupkiewicz
Zastepca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

www.stat.gov.pl

46. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie stawek
oplat eksploatacyjnych.

MSWiA

Grzegorz Latos,
Specjalista
w Departamencie
Administracji Publicznej
MSWiA

www.stat.go
v.pl

Wskazanie ogólnopolskich organizacji
jednostek samorzadu terytorialnego,
które sa uprawnione do wyznaczania
przedstawicieli do Komisji Wspólnej
Rzadu i Samorzadu Terytorialnego.

7

www.mos.go
v.pl/bip/

Dyspozycja art. 6 ust. 4 ustawy z
dnia 6 maja 2005 r. o Komisji
Wspólnej Rzadu i Samorzadu
Terytorialnego oraz
o przedstawicielach
Rzeczypospolitej Polskiej w
Komitecie Regionów Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz.
759).

6

bip.mswia.gov.pl

45. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
okreslenia organizacji
jednostek samorzadu
terytorialnego, które sa
uprawnione do wyznaczania
przedstawicieli do Komisji
Wspólnej Rzadu i Samorzadu
Terytorialnego

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Usprawnienie procedur, m.in. w
zakresie organizacji kancelarii tajnych
oraz uproszczenie procedur
dotyczacych rejestracji dokumentacji
niejawnej.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

Aneta Fran
Minister –
Szef Gabinetu
czlonek
Politycznego Ministra Rady
czlonka RM, KPRM
Ministrów
Koordynat
or Sluzb
Specjalnyc
h Zbigniew
Wasserma
nn

7
Http://bip.kprm.gov.pl/.

49. Projekt rozporzadzenia
Usprawnienie procedur w zakresie
Rady Ministrów zmieniajacego organizacji systemu ochrony
rozporzadzenie w sprawie
informacji niejawnych.
organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych.

Istota proje k tu

LISTOPAD
Przestrzeganie przez przedsiebiorców
wielkosci wskazników przyrostu
przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia ma na celu ograniczenie
kosztów pracy, szczególnie u
przedsiebiorców bedacych w zlej
sytuacji finansowej, jak równiez
ograniczenie wplywu pieniadza nie
pokrytego wzrostem wydajnosci pracy.
Pozwoli równiez na zachowanie
równowagi makroekonomicznej
zalozonej w budzecie panstwa na 2008r
Projekt uwzglednia stopien inflacji oraz
wprowadzenie mozliwosci
dokonywania zgloszen przedmiotów
wlasnosci przemyslowej w postaci
elektronicznej.
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Elzbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

Zbigniew Barszcz
Starszy specjalista

MG

bip.mg.gov.pl

51. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
oplat zwiazanych z ochrona
wynalazków, wzorów
uzytkowych, wzorów
przemyslowych, znaków
towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii
ukladów scalonych.

Jezeli Trójstronna Komisja nie
ustali, w terminie do dnia 10
wrzesnia kazdego roku, wskaznika
przyrostu przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia, to
zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z
dnia 16 grudnia 1994r. o
negocjacyjnym systemie
ksztaltowania wynagrodzen u
przedsiebiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw, wskaznik ten
ustala Rada Ministrów.
Projekt dostosowuje wysokosc
oplat za ochrone wynalazków do
oplat pobieranych przez Europejski
Urzad Patentowy, które zostaly
zmienione 10 stycznia br. (Urzad
Patentowy odprowadza 50% oplat
za ochrone patentu europejskiego
do Europejskiego Urzedu
Patentowego).

www.bip.mf.gov.pl

50. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wskazników przyrostu
przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w 2008r.

Lp.

Tytul

1

2

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Z uwagi na istotne korzysci wynikajace
ze zmienionego przepisu konieczne jest
dalsze umozliwienie wojewodom do
konca realizacji Programu tj. do konca
2009 roku przeznaczanie do 20%
przyznanej dotacji na zadania
tworzenie lub doposazenia punktów
wydawania lub przygotowywania
posilków oraz na dowóz posilków.
Zmiana rozporzadzenia polegac bedzie
na wykresleniu z § 10a wyrazów „w
roku 2007”.

W wyniku nowelizacji ustawy o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy zachodzi
uzasadnione prawdopodobienstwo
koniecznosci nowelizacji ww.
rozporzadzenia.

Dostosowanie zapisów rozporzadzenia
wykonawczego do ustawy w kwestii
ustalania i dysponowania srodkami
Funduszu Pracy przez samorzady
powiatowe, województwa, urzedy
wojewódzkie, OHP i komendy
wojewódzkie i dysponenta Funduszu
Pracy.
Okreslenie wysokosci doplat do
skladek z tytulu ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierzat gospodarskich

Delegacja zawarta w art. 5 ust. 4
ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierzat gospodarskich
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z pózn.
zm.)
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6

7

Jolanta Lukasik Naczelnik
– Departament Pomocy i
Integracji Spolecznej

MPiPS

Krzysztof Kaczmarek
Dyrektor Departamentu
Funduszy

Aleksandra Szelagowska
Dyrektor Departamentu
Finansów MRiRW

www.bip.mi
nrol.gov.pl

Rozporzadzenie z dnia 27 marca
2007 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie realizacji programu
wieloletniego "Pomoc panstwa w
zakresie dozywiania" (DZ.U. Nr
56, poz. 367) wprowadzilo nowy §
10a umozliwiajacy w roku 2007
przeznaczanie do 20% przyznanej
dotacji na zadania tworzenie lub
doposazenia punktów wydawania
lub przygotowywania posilków
oraz na dowóz posilków , który
umozliwil racjonalny podzial
srodków na w/w zadania w
zaleznosci od potrzeb (wczesniej na
kazdy z wymienionych celów
wojewoda mógl przeznaczyc
odrebnie do 10 % przyznanej
dotacji

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

http://www.mps.g
ov.pl/bip

53. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie z dnia 28
wrzesnia 2004 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot
srodków Funduszu Pracy na
finansowanie zadan w
województwie
54. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wysokosci doplat do skladek z
tytulu ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierzat
gospodarskich w 2008 r.

Istota proje k tu

http://www.mps.gov.pl/bip

52. Projekt rozporzadzenia
zmieniajacego rozporzadzenie
Rady Ministrów z dnia 7
lutego 2006 r. w sprawie
realizacji programu
wieloletniego „Pomoc panstwa
w zakresie dozywiania”

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

MPiPS

MRiRW

Lp.

Tytul

1

2

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Okreslenie stawek zwrotu podatku
akcyzowego na 1 litr oleju napedowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

realizacja art. 38 ust. 5 ustawy o
ARR i organizacji niektórych
rynków rolnych

Umozliwienie wyplaty platnosci dla
plantatorów ziemniaków skrobiowych

Aleksandra Szelagowska
Dyrektor Departamentu
Finansów MRiRW

Bogumila Kasperowicz –
Z-ca Dyrektora
Departamentu Rynków
Rolnych

MRiRW

MRiRW

Projekt rozporzadzenia zaklada
ustalenie od 1 stycznia 2008 r.
wielokrotnosci kwoty bazowej
stanowiacej przecietne uposazenie
policjantów na 2,34, tj. wzrost o 0,16 w
stosunku do roku poprzedniego.
Wielkosc wzrostu wynika z zalacznika
nr 4 do ustawy o ustanowieniu
„Programu modernizacji...”.

Malgorzata MaciakWierzchon, Starszy
specjalista
w De partamencie Budzetu
MSWiA

MSWiA
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7

bip.mswia.gov.pl

W ustawie z dnia 12 stycznia 2007
r. o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Strazy
Granicznej, Panstwowej Strazy
Pozarnej i Biura Ochrony Rzadu w
latach 2007- 2009” (Dz. U. Nr 35,
poz. 213) jednym ze realizowanych
zamierzen jest wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposazen
funkcjonariuszy Policji, poprzez
podwyzszenie wskazników
wielokrotnosci kwoty bazowej
stanowiacej przecietne uposazenie
funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 99 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji,
wielokrotnosc kwoty bazowej
okresla Rada Ministrów w formie
rozporzadzenia.

6

www.bip.
minrol.go
v.pl

Delegacja zawarta w art. 4 ust. 4
ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie
oleju napedowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej
(Dz. U. Nr 52, poz. 379)

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

www.bip.minrol.g
ov.pl

55. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie stawki
zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napedowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 1 litr
oleju w 2008 r.
56. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie stawek
platnosci za ilosc skrobi
zawartej w dostarczonych
ziemniakach skrobiowych
57. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wielokrotnosci kwoty bazowej,
stanowiacej przecietne
uposazenie policjantów

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2
58. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wielokrotnosci kwoty bazowej,
stanowiacej przecietne
uposazenie funkcjonariuszy
Strazy Granicznej

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Projekt rozporzadzenia zaklada
ustalenie od 1 stycznia 2008 r.
wielokrotnosci kwoty bazowej
stanowiacej przecietne uposazenie
funkcjonariuszy Strazy Granicznej na
2,36, tj. wzrost o 0,16 w stosunku do
roku poprzedniego. Wielkosc wzrostu
wynika z zalacznika nr 4 do ustawy o
ustanowieniu „Programu
modernizacji...”.
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Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

7

Malgorzata MaciakWierzchon
Starszy specjalista
Departament Budzetu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

W ustawie z dnia 12 stycznia 2007
r. o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Strazy
Granicznej, Panstwowej Strazy
Pozarnej i Biura Ochrony Rzadu w
latach 2007- 2009” (Dz. U. Nr 35,
poz. 213) jednym z realizowanych
zamierzen jest wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposazen
funkcjonariuszy Strazy Granicznej,
poprzez podwyzszenie wskazników
wielokrotnosci kwoty bazowej
stanowiacej przecietne uposazenie
funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 103 ustawy
z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o
Strazy Granicznej, wielokrotnosc
kwoty bazowej okresla Rada
Ministrów w formie
rozporzadzenia.

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2
59. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wielokrotnosci kwoty bazowej,
stanowiacej przecietne
uposazenie funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rzadu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Projekt rozporzadzenia zaklada
ustalenie od 1 stycznia 2008 r.
wielokrotnosci kwoty bazowej
stanowiacej przecietne uposazenie
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu
na 2,44, tj. wzrost o 0,16 w stosunku do
roku poprzedniego. Wielkosc wzrostu
wynika z zalacznika nr 4 do ustawy o
ustanowieniu „Programu
modernizacji...”.
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Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

7

Malgorzata MaciakWierzchon,
Starszy specjalista
Departament Budzetu
MSWiA

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

W ustawie z dnia 12 stycznia 2007
r. o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Strazy
Granicznej, Panstwowej Strazy
Pozarnej i Biura Ochrony Rzadu w
latach 2007- 2009” (Dz. U. Nr 35,
poz. 213) jednym z realizowanych
zamierzen jest wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposazen
funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rzadu, poprzez podwyzszenie
wskazników wielokrotnosci kwoty
bazowej stanowiacej przecietne
uposazenie funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 90 ustawy z dn ia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzadu wielokrotnosc kwoty
bazowej okresla Rada Ministrów w
formie rozporzadzenia.

Istota proje k tu

Lp.

Tytul

1

2
60. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wielokrotnosci kwoty bazowej,
stanowiacej przecietne
uposazenie funkcjonariuszy
Panstwowej Strazy Pozarnej

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Projekt rozporzadzenia zaklada
ustalenie od 1 stycznia 2008 r.
wielokrotnosci kwoty bazowej
stanowiacej przecietne uposazenie
funkcjonariuszy Panstwowej Strazy
Pozarnej na 2,23, tj. wzrost o 0,21 w
stosunku do roku poprzedniego.
Wielkosc wzrostu wynika z zalacznika
nr 4 do ustawy o ustanowieniu
„Programu modernizacji...”.

6

7

Malgorzata MaciakWierzchon,
Starszy specjalista
Departamencie Budzetu

MSWiA

Proponowana zmi ana nada nowe
brzmienie zalacznikowi nr 3 do
powolanego rozporzadzenia Rady
Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Piotr Litwa – Wiceprezes
WUG

MS/WUG
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Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

www.mos.gov.pl/bip/

W ustawie z dnia 12 stycznia 2007
r. o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Strazy
Granicznej, Panstwowej Strazy
Pozarnej i Biura Ochrony Rzadu w
latach 2007- 2009” (Dz. U. Nr 35,
poz. 213) jednym z realizowanych
zamierzen jest wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposazen
funkcjonariuszy Strazy Granicznej,
poprzez podwyzszenie wskazników
wielokrotnosci kwoty bazowej
stanowiacej przecietne uposazenie
funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 85 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej wielokrotnosc
kwoty bazowej okresla Rada
Ministrów w formie
rozporzadzenia.
W okresie od wejscia w zycie
rozporzadzenia Rady Min istrów z
dnia 30 kwie tnia 2004 r. w sprawie
do puszczania wyrobów do
stoso wania w zakladach górn iczych
(Dz. U. Nr 99, poz. 1003 oraz z
2005 r. Nr 80, poz. 695), tj. od dnia
1 maja 2004 r., czesciowo
zdezaktualizowal sie wykaz
jednostek upowaznionych do
przeprowadzania badan i oceny
wyrobów, okreslony w zalac zniku
nr 3 do tego rozporzadzenia, w
wyniku zmiany nazwy wlasnej albo
formy pra wnej badz polaczenia
tych jednostek.

Istota proje k tu

bip.mswia.gov.pl

61. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajaceg o
rozporzadz enie w sprawie
dopus zczania wyrobów do
stosowania w zakl adach
górni czych.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Wylaczenie niektórych rodzajów
porozumien badawczo-rozwojowych i
specjalizacyjnych spod zakazu
porozumien ograniczajacych
konkurencje

63. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wylaczenia okreslonych
porozumien wertykalnych
spod zakazu porozumien
ograniczajacych konkurencje.

Konieczne jest przyjecie nowego
rozporzadzenia, w zwiazku z tym iz
obecnie obowiazujace przestaje
obowiazywac z dniem 31.12. 2007
r.

Wylaczenie niektórych rodzajów
porozumien wertykalnych spod zakazu
porozumien ograniczajacych
konkurencje

Prezes
UOKiK

Prezes
UOKiK

Malgorzata KrasnodebskaTomkiel, Dyrektor
Departamentu Prawnego i
Orzecznictwa
Europejskiego

Malgorzata KrasnodebskaTomkiel, Dyrektor
Departamentu Prawnego i
Orzecznictwa
Europejskiego

7

bip.uokik.gov.
pl

Konieczne jest przyjecie nowego
rozporzadzenia, w zwiazku z tym iz
obecnie obowiazujace przestaje
obowiazywac z dniem 31.12. 2007
r.

6

bip.uokik.gov.pl

62. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wylaczenia okreslonych
porozumien specjalizacyjnych
i porozumien badawczorozwojowych spod zakazu
porozumien ograniczajacych
konkurencje.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

GRUDZIEN
Okreslenie minimalnych warunków
klimatycznych, krajobrazowych oraz
umozliwiajacych pobyt osób w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych, jakie powinna spelniac
miejscowosc w której mozna pobierac
oplate miejscowa.

65. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
wydatków budzetu panstwa,
które w 2007 r. nie wygasaja z
uplywem roku budzetowego

Art. 157 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych

Projekt ma charakter fakultatywny i
jest realizowany na wniosek
dysponentów srodków budzetowych
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Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

MF

Elzbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

www.bip.
mf.gov.pl

Wykonanie upowaznienia
wynikajacego z art. 17 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i oplatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
ze zm.).
Umozliwienie radom gmin
ustalania miejscowosci, w których
pobiera sie oplate miejscowa.

www.bip.mf.gov.pl

64. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
okreslenia minimalnych
warunków, jakie powinna
spelniac miejscowosc, w której
mozna pobierac oplate
miejscowa.

1

2
66. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu i
trybu udostepniania
materialów archiwalnych
znajdujacych sie w archiwach
wyodrebnionych.

Koniecznosc wydania nowego
rozporzadzenia wiaze sie ze zmiana
tresci upowaznienia do wydania
aktu wykonawczego wprowadzona
ustawe z dnia 2 marca 2007 r. o
zmianie ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach
oraz ustawy – Kodeks pracy (Dz.U.
Nr 64, poz. 426).
67. Projekt rozporzadzenia Rady
Dostosowanie przepisów
Ministrów w sprawie
rozporzadzenia do upowaznienia
okreslenia grup osób, którym
ustawowego zawartego w przepisie
przysluguje ulga w oplacie lub art. 10 ust. 4 nowelizowanej
zwolnienie z oplaty za wstep
ustawy o muzeach
do muzeów panstwowych oraz
rodzajów dokumentów
potwierdzajacych ich
uprawnienia

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Dostosowanie regulacji dotyczacej
udostepniania materialów archiwalnych
w archiwach wyodrebnionych do
zmienionego stanu prawnego i
faktycznego.

Okreslenie grup osób, którym
przysluguje ulga w oplacie lub
zwolnienie z oplaty za wstep do
muzeów panstwowych oraz
rozszerzenie delegacji o okreslenie
rodzaju dokumentów potwierdzajacych
ich uprawnienia

29

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

7

Jaroslaw Czuba, Dyrektor
DPL

Przemyslaw Nowogórski
Radca Ministra kierujacy
DDN

http://bip.mkidn.gov.pl

Tytul

http://bip.mkidn.gov
.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

MKiDN

MKiDN

Lp.

Tytul

1

2

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

1. Zmiana cyklu i okresu
1. Wprowadzenie kompatybilnych z
planistycznego, odpowiednio: z
NATO zasad planowania
dwuletniego na czteroletni oraz z
obronnego w panstwie.
czteroletniego na dziesiecioletni.
2. Doprecyzowanie zakresu
2. Dodanie obowiazku opracowywania
przedsiewziec rzeczowoprocedur zwiazanych z
finansowych realizowanych przez
przygotowaniem i funkcjonowaniem
struktury cywilne w ramach
systemu kierowania bezpieczenstwem
Programu Pozamilitarnych
narodowym oraz podwyzszeniem
Przygotowan Obronnych RP oraz
gotowosci obronnej panstwa do planów
Programu Doskonalenia Obrony
operacyjnych.
Cywilnej
3. Zmiana zakresu przedmiotowego
programów pozamilitarnych
przygotowan obronnych oraz ustalenie
zakresu programów doskonalenia
obrony cywilnej.
4. Zmiana zakresu przedmiotowego
okresowego przegladu obronnego oraz
dostosowanie terminów opracowania
do nowego cyklu i okresu
planistycznego NATO.
Dostosowanie do specyfiki pracy w Zwiekszenie zaszeregowania
sluzbach specjalnych.
pracowników SKW lub stworzenie
nowej tabeli wynagrodzen dla
pracowników cywilnych SKW.

6

7

Dyrektor Departamentu
Strategii i Planowania
Obronnego

MON

Szef Sluzby
Kontrwywiadu
Wojskowego.
MON

30

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

www.biuletyn.mon.gov
.pl

69. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie
zasad wynagradzania
pracowników niebedacych
czlonkami korpusu sluzby
cywilnej zatrudnionych w
urzedach administracji
rzadowej i pracowników
innych jednostek.

Istota proje k tu

www.biuletyn.mon.gov.pl

68. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie
warunków i trybu planowania
i finans owania zadan
wykonywanych w ramach
przygotowan obronnych
panstwa przez organy
administracji rzadowej i
organy samorzadu
terytorial nego.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

4

5

31

6

7

Dyrektor Departamentu
Kadr

Okreslenie:
- szczególowego trybu postepowania
przy wyznaczaniu zolnierzy
zawodowych na stanowiska sluzbowe w
instytucjach cywilnych i odwolywania
ze stanowisk;

- sposób wykonywania przez Ministra
Obrony Narodowej nadzoru w zakresie
pelnienia czynnej sluzby wojskowej
nad zolnierzami zawodowymi
pelniacymi sluzbe w instytucjach
cywilnych;
- szczególowych warunków i trybu
opiniowania zolnierzy zawodowych
pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa
w instytucjach cywilnych oraz
przelozonych uprawnionych do
sporzadzania opinii.
Zmiana w zakresie wlasciwosci
Dostosowanie szczególowego trybu
organów uprawnionych do
postepowania przy wyznaczaniu lub
wyznaczania lub kierowania do
kierowaniu zolnierzy zawodowych do
sluzby poza granicami panstwa
pelnienia sluzby poza granicami
wynikajaca z postanowien ustawy o panstwa, a takze odwolywania do kraju
zmianie ustawy o sluzbie
z tej sluzby stosownie do
wojskowej zolnierzy zawodowych
projektowanych zmian odnosnie
oraz o zmianie niektórych innych
wlasciwosci organów w tym zakresie.
ustaw
Dostosowanie zapisów
Uproszczenie oplat za wydanie
rozporzadzenia do delegacji
dokumentów paszportowych osobom
ustawowej.
maloletnim, wprowadzenie nowej
oplaty za wydanie paszportu w trybie
pilnym.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

MON

Dyrektor Departamentu
Kadr

MON

MSWiA

Malgorzata Piotrak,
Dyrektor Departamentu
Spraw Obywatelskich
w MSWiA, Aleksandra
Wylupek – Naczelnik
Wydzialu Paszportowego
w Departamencie Spraw
Obywatelskich

bip.mswia.gov.pl

72. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
oplat za wydanie dokumentu
paszportowego oraz ich
zwrotu

Organ
odpowi edzi
alny

www.biuletyn.mon.g
ov.pl

71. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie
pelnienia zawodowej sluzby
wojskowej poza granicami
panstwa.

Zmiana zakresu materii
przekazanej do regulacji
wynikajaca z postanowien ustawy o
zmianie ustawy o sluzbie
wojskowej zolnierzy zawodowych
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Istota proje k tu

www.biuletyn.mon.gov.pl

70. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie
sluzby wojskowej zolnierzy
zawodowych wyznaczonych na
stanowiska sluzbowe w
instytucjach cywilnych

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Dostosowanie regulacji do nowych
rozwiazan ustawowych.

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Uzupelnienie przepisów rozporzadzenia
o nowy cel (zadanie) – rozpoznawanie
i przeciwdzialanie zagrozeniom
terroryzmem, jaki moze realizowac
poza granicami panstwa wydzielony
kontyngent Strazy Granicznej.

Zmiana zakresu przepisu
merytorycznego, który jest objety
regulacja przedmiotowego
rozporzadzenia wprowadzona
ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o Strazy
Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 558) –
art. 147m pkt 6 ustawy o Strazy
Granicznej.

Uzupelnienie przepisów rozporzadzenia
o nowy cel (zadanie) – rozpoznawanie
i przeciwdzialanie zagrozeniom
terroryzmem, jaki moze realizowac
poza granicami panstwa wydzielony
kontyngent Strazy Granicznej.

32

Malgorzata Piotrak,
Dyrektor Departamentu
Spraw Obywatelskich,
Andrzej Sikorko - Radca
Prawny

7

MSWiA

MSWiA
KGSG

MSWiA
KGSG

bip.mswia.gov.pl

Zmiana zakresu przepisu
merytorycznego, który jest objety
regulacja przedmiotowego
rozporzadzenia wprowadzona
ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o Strazy
Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 558) –
art. 147m pkt 1 ustawy o Strazy
Granicznej.

6

bip.mswia.gov.pl

Zróznicowanie oplat pobieranych od
wniosków indywidualnych w stosunku
do oplat pobieranych za weryfikacje
danych.

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

bip.mswia.gov.pl

73. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
wysokosci oplat za
udostepnianie danych ze
zbiorów meldunkowych,
zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i utraconych
dowodów osobistych oraz
warunków i sposobu ich
wnoszenia
74. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
naleznosci pienieznych
otrzymywanych przez
funkcjonariuszy Strazy
Granicznej delegowanych do
pelnienia sluzby w
kontyngencie Strazy
Granicznej poza granicami
panstwa
75. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
szczególowych zasad i trybu
finansowania kontyngentu
Strazy Granicznej
wydzielonego do realizacji
zadan poza granice panstwa

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

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

Przewiduje sie utworzenie silnej,
unikatowej placówki miedzyresortowej,
mogacej wykonywac zadania w
zakresie medycyny, co jest zbiezne z
zadaniami wynikajacymi ze Strategii
Lizbonskiej

78. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
wykazu chorób zawodowych,
szczególowych zasad
postepowania w sprawach
zglaszania podejrzenia,
rozpoznawania i stwierdzania
chorób zawodowych oraz
podmiotów wlasciwych w tych
sprawach (Dz.U. Nr 132, poz.
1115).
79. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
programu badan
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008

Wprowadzenie zmian w wykazie
chorób zawodowych zgodnie z
aktualnym stanem wiedzy
medycznej w tym zakresie.

Uzupelnienie oraz znowelizowanie
kontrowersyjnych przepisów
odnoszacych sie do orzekania o
chorobach zawodowych.

MRiRW

Wojciech Maksymiuk Zastepca Dyrektora
Departamentu Doradztwa,
Oswiaty Rolniczej i Nauki

Marek Ludwik Grabowski
Podsekretarz Stanu

MZ

Dostosowanie zapisów do zmian w
stanie prawnym i metodologii
badan.

Skorygowanie zapisów w
poszczególnych badaniach w zwiazku
ze zgloszonymi przez autorów
zmianami.

33

Prezes
GUS

Melania Pupkiewicz
Zastepca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

www.stat.gov.p
l

77. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
reorganizacji Instytutu
Medycyny Wsi im. Witolda
Chodzki w Lublinie

MSWiA
RCB

www.mz.gov.pl

Regulacja zagadnien zwiazanych z
planami ochrony infrastruktury
krytycznej.

7

www.bip.minrol.g
ov.pl

Realizacja upowaznienia
ustawowego z art. 6 ust 7 ustawy o
zarzadzaniu kryzysowym.

6

bip.mswia.g
ov.pl

76. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
tworzenia, aktualizacji oraz
struktury planów ochrony
infrastruktury krytycznej

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)

Lp.

Tytul

1

2

1)

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Koniecznosc wprowadzenia nowej
krajowej klasyfikacji wynika ze
zmiany klasyfikacji europejskiej
Classification of Products by
Activity (CPA). Wdrozenie nowej
klasyfikacji PKWiU 2008 ulatwi
prezentowanie danych
statystycznych zwiazanych z
wytwarzaniem, obrotem i zuzyciem
produktów.

Nowa klasyfikacja ma na celu
zapewnienie niezbednego dostosowania
implementacji rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie klasyfikacji produktów wedlug
rodzajów dzialalnosci.

Ma na celu zapewnienie
prawidlowych o dniesien do
ro zporzadzenia Komisji (WE)
zmieniajacego na kolejny rok
zalacznik I do rozporzadzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej.

Pozwoli na uproszczenie zbierania
danych statystycznych na temat
wewnatrzwspólnotowego handlu
towarami, okreslonymi w Dziale 99
Nomenklatury Scalonej.

Termin uzalezniony od przyjecia regulacji UE

34

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6
Melania Pupkiewicz
Zastepca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

Prezes
GUS

Melania Pupkiewicz
Zastepca dyrektora
Sekretariatu Prezesa
Prezes
GUS

7

www.stat.gov.pl

81. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie
Nomenklatury Scalonej

Istota proje k tu

www.stat.gov.pl

80. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Uslug
(PKWiU) 20081)

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

Lp.

Tytul

1

2

2)

Dostosowanie przepisów do zmian
wynikajacych z ustawy o zmianie
ustawy o swobodzie dzialalnosci
gospodarczej

Istota proje k tu

Organ
odpowi edzi
alny

4

5

Zmiana zasad prowadzenia krajowego
rejestru urzedowego podmiotów
gospodarki narodowej REGON.

Projekt zostanie opracowany i przedlozony w zaleznosci od terminu uchwalenia zmiany ustawy o SDG
35

Osoba odpowiedzialna
(imie, nazwisko,
Adres BIP
stanowisko lub funkcja)
6

7

Melania Pupkiewicz
Zastepca dyrektora
Sekretariatu Prezesa

Prezes
GUS

www.stat.gov.pl

82. Projekt rozporzadzenia Rady
Ministrów zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie
sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji
rejestru podmiotów
gospodarki narodowej, w tym
wzorów wniosków, ankiet i
zaswiadczen, oraz
szczególowych warunków i
trybu wspóldzialania sluzb
statystyki publicznej z innymi
organami prowadzacymi
urzedowe rejestry i systemy
informacyjne administracji
publicznej
lub rozporzadzenia Rady
Ministrów, którego wydanie
przewiduje projekt ustawy o
zmianie ustawy o swobodzie
dzialalnosci gospodarczej 2)

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiazan planowanych w
projekcie
3

