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STYCZEŃ - MARZEC
1. Projekt rozporządzenia

Obecnie obowiązujące
rozporządzenie w § 7 ust. 1 i 2
przewiduje możliwość instalowania
urządzeń do rejestracji dźwięku
w systemie monitoringu wizyjnego
w szkołach i placówkach. Przepis ten
wzbudził wątpliwości.
M. in. Rzecznik Praw Obywatelskich
zwrócił uwagę, że rozporządzenie to
upoważnia organy prowadzące
szkoły i placówki do instalowania
tak czułych mikrofonów, które mogą
służyć rejestrowaniu prywatnych
rozmów uczniów, nauczycieli oraz
osób trzecich. Ponieważ intencją
obecnie obowiązującego
rozporządzenia nie było
rejestrowanie rozmów prywatnych,
odnośne przepisy powinny ulec
zmianie.

Projektowane zmiany pozwolą na
wyeliminowanie możliwości instalowania
urządzeń do rejestracji dźwięku w ramach
monitoringu wizyjnego w szkołach
i placówkach.

Romuald
Zieliński
kierujący
pracami
Departamentu
Informatyzacji
Procesów
Edukacyjnych
MEN

2

www.men.gov.pl/bip

Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
form i zakresu finansowego
wspierania organów
prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych szkołach
i placówkach
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W związku z rozszerzeniem systemu
nadzoru rynku o kontrolę innych
wymagań oraz zmianę delegacji do
wydania aktu prawnego szczegółowo
określającego tryb postępowania
organów celnych przy
zatrzymywaniu wyrobów,
rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
działań podejmowanych w związku z
zatrzymaniem wyrobów, co do
których istnieją uzasadnione
okoliczności wskazujące, że nie
spełniają one zasadniczych wymagań
(Dz. U. Nr 87, poz. 813) musi zostać
uchylone. Projektowane zmiany mają
charakter porządkowy
uwzględniający rozszerzenie
uprawnień organów celnych do
kontroli „innych wymagań”.

Celem projektowanej regulacji prawnej jest
doprecyzowanie postanowień rozporządzenia
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 r. z późn. zm., Polskie
wydanie specjalne Rozdział 13 tom 012 s. 3).
W projekcie przewidziano tryb postępowania
organu celnego zatrzymującego towary, co do
których istnieje uzasadnione podejrzenie, że
nie spełniają zasadniczych lub innych
wymagań, tryb wystąpienia organów celnych
do organów wyspecjalizowanych o opinię w
zakresie spełniania przez wyroby zasadniczych
lub innych wymagań oraz zasady postępowania
organów celnych w zależności od treści
udzielonej opinii. W projekcie rozporządzenia
zrezygnowano również z odrębnego
wskazywania podstawy do zatrzymywania
zabawek ze względu na brak oznakowania lub
dokumentacji.

Opracowanie projektu
rozporządzenia wymagało
uwzględnienia przepisów zawartych
w Wytycznych w sprawie krajowej
pomocy regionalnej na lata 2007 –
2013, Rozporządzeniu RM w
sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej.

W rozporządzeniu określono szczegółowe
warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych stanowiących pomoc regionalną
(na podstawie Wytycznych w sprawie krajowej
pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013 (Dz.
Urz. UE C 54, 04.03.2006)

2. Projekt rozporządzenia

Rady Ministrów w sprawie
działań podejmowanych w
związku z zatrzymaniem
wyrobów, co do których
istnieją uzasadnione
okoliczności wskazujące, że
nie spełniają one
zasadniczych lub innych
wymagań

3. Projekt rozporządzenia

Rady Ministrów w sprawie
udzielania ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych
stanowiących pomoc
regionalną
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Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu

MF

MF

Adam Pęzioł
Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Finansów

bip.mf.gov.pl

Tytuł

bip.mf.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

5

6

7

1

2

3

4

Opracowanie projektu
rozporządzenia wymagało
uwzględnienia przepisów zawartych
w Wytycznych w sprawie krajowej
pomocy regionalnej na lata 2007 –
2013, Rozporządzeniu RM w
sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej, Rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1628/2006.

W rozporządzeniu określono szczegółowe
warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych stanowiących pomoc regionalną
na wspieranie nowych inwestycji
(na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
w odniesieniu do regionalnej pomocy
inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302, z
01.11.2006, str. 29)
Projektowane rozporządzenie dostosowuje
obowiązujące przepisy do zmian ustawy z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych
przewidzianych w projektowanej ustawie o
zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw

4. Projekt rozporządzenia

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

5. Projekt rozporządzenia

6.

Zmiana zakresu upoważnienia do
wydania rozporządzenia,
wynikającego z art. 13 ustawy o
giełdach towarowych.

Wprowadzenie związane jest z
wejściem w życie ustawy o zmianie
ustawy Prawo własności
przemysłowej z dnia 29 czerwca
2007 r.

MF

Projekt uwzględnia stopień inflacji oraz
wprowadzenie możliwości dokonywania
zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej
w postaci elektronicznej.

Zbigniew Barszcz
Starszy specjalista
DRG
MG
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Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Finansów

http://bip.mg.gov.pl

Rady Ministrów w sprawie
szczególnego trybu i
warunków wprowadzania
do obrotu giełdowego praw
majątkowych, na podstawie
art. 13 ust. 1 ustawy o
giełdach towarowych
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
opłat związanych z ochroną
wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów
przemysłowych, znaków
towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii
układów scalonych

MF

Adam Pęzioł
Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Finansów

bip.mf.gov.pl
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Dostosowanie przepisów
rozporządzenia do upoważnienia
ustawowego zawartego w przepisie
art. 10 ust. 4 nowelizowanej ustawy
o muzeach.

Określenie grup osób, którym przysługuje ulga
w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do
muzeów państwowych oraz rozszerzenie
delegacji o określenie rodzaju dokumentów
potwierdzających ich uprawnienia.

Konieczność przygotowania projektu
rozporządzenia wynika z
upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 17 ust. 3 ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z
późn. zm.). Wiąże się ona ze zmianą
treści upoważnienia do wydania aktu
wykonawczego, wprowadzoną przez
art. 1 pkt 4 ustawy 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).

Projekt stanowi w znacznej mierze powtórzenie
dotychczasowej regulacji, tj. rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu udostępniania
materiałów archiwalnych znajdujących się w
archiwach wyodrębnionych,
podporządkowanych Ministrowi Obrony
Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, Ministrowi 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 (Dz. U. Nr 219, poz.
1847). Dodatkowo projekt uwzględnia zmianę
treści upoważnienia do wydania
rozporządzenia poprzez określenie
szczegółowych wypadków wcześniejszego
udostępniania materiałów archiwalnych.

5

Przemysław
Nowogórski
Dyrektor DDN
MKiDN

Przemysław
Nowogórski
Dyrektor DDN

MKiDN

http://bip.mkidn.gov.pl

Rady Ministrów w sprawie
określenia grup osób,
którym przysługuje ulga w
opłacie lub zwolnienie z
opłaty za wstęp do muzeów
państwowych oraz
rodzajów dokumentów
potwierdzających ich
uprawnienia
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
sposobu i trybu
udostępniania materiałów
archiwalnych znajdujących
się w archiwach

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

http://bip.mkidn.gov.pl

7. Projekt rozporządzenia

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3
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Brakuje uregulowania spraw refundacji
(zwrotu) środków pieniężnych związanych z
udziałem pododdziałów i oddziałów Sił
Zbrojnych w zapobieganiu lub usuwaniu klęsk
żywiołowych.
MON

Konieczność ustalenia zasad przekazywania
środków Funduszu Pracy.
MPiPS

6

gen. bryg.
Zbigniew TłokKosowski,
Szef
Inspektoratu
Wsparcia Sił
Zbrojnych

Krzysztof
Kaczmarek
Dyrektor
Departamentu
Funduszy

www.mpips.go

września 2004 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań w
województwie

Zmiana ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.

Adres BIP

v.pl/bip

10 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów z dnia 28

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.biuletyn.mon.gov.pl

Jednostki organizacyjne Wojska
zmieniającego
Polskiego biorące udział w
rozporządzenie Rady
likwidacji skutków klęsk
Ministrów w sprawie
żywiołowych ponoszą niemałe
szczegółowych zasad
wydatki z tytułu zniszczonego,
udziału pododdziałów i
uszkodzonego lub zagubionego
oddziałów Sił Zbrojnych
własnego sprzętu oraz
Rzeczypospolitej Polskiej w zabezpieczenia logistycznego
zapobieganiu skutkom
ludności cywilnej. Istnieje pilna
klęski żywiołowej lub ich
konieczność wydania aktu prawnego
usuwaniu
określającego zasady refundacji
Wojsku Polskiemu poniesionych
kosztów.
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Rozporządzenie zostanie zastąpione
przez akt wykonawczy, który jest
wypełnieniem delegacji ustawowej – art.
41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.
776) wprowadzonej nowelizacją ustawy
o rehabilitacji zawodowej (...), z dnia 15
czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 115,
poz. 791). Ponadto rozporządzenie
określa szczegółowo tryb udzielania
pomocy w formie refundacji kosztów
szkolenia osób niepełnosprawnych,
pominięty w uchylanym rozporządzeniu.

Konieczność wprowadzenia nowego
rozporządzenia, będącego wypełnieniem
delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ust. 5
ustawy o rehabilitacji (...), a tym samym
wyeliminowanie z obrotu prawnego
rozporządzenia regulującego w znacznej części
tę samą materię.

Realizacja delegacji zawartej w art. 31
ust. 6 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.

Określenie trybu przekazywania środków
finansowych na realizację zadań ustawowych.
Przygotowanie wzorów sprawozdań rzeczowofinansowych oraz określenie sposobu ich
sporządzania. Potrzeba uzyskania informacji
statystycznych o realizacji zadań ustawowych.

11 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

uchylającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania pomocy na
szkolenia pracowników
niepełnosprawnych

12 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

trybu przekazywania
środków finansowych na
realizację zadań
przewidzianych w ustawie
oraz sposobu sporządzania
sprawozdań rzeczowofinansowych

Alina WojtowiczPomierna
Dyrektor Biura
Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawny
ch

MPiPS

7

MPiPS

Alina
Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu
Świadczeń
Rodzinnych

www.mpips.gov.pl/b
ip
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Określenie nowych, podwyższonych
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego.
MPiPS

Umożliwienie przeprowadzenia od 1
stycznia 2008 r. podwyżek dla
pracowników państwowej sfery
budżetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

Określenie nowych, podwyższonych
miesięcznych stawek wynagrodzenia

Ewa PomianWojcieszczuk
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Prawa Pracy

Ewa PomianWojcieszczuk
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Prawa Pracy
MPiPS

Określenie nowych, podwyższonych
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego
MPiPS

8

Ewa PomianWojcieszczuk
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Prawa Pracy

www.mpips.gov.pl/bip

Umożliwienie przeprowadzenia od 1
stycznia 2008 r. podwyżek dla
pracowników państwowej sfery
budżetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

www.mpips.gov.pl/bip

zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania
pracowników niebędących
członkami korpusu służby
cywilnej zatrudnionych w
urzędach administracji
rządowej i pracowników
innych jednostek
14 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania i
innych świadczeń
przysługujących
pracownikom urzędów
państwowych zatrudnionym
w gabinetach politycznych
oraz doradcom lub
pełniącym funkcje
doradców oraz osób
zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe
15 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wysokości wynagrodzenia
zasadniczego i stawek
dodatku funkcyjnego dla
radców i starszych radców
Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa

Umożliwienie przeprowadzenia od 1
stycznia 2008 r. podwyżek dla
pracowników państwowej sfery
budżetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mpips.gov.pl/bip
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Umożliwienie przeprowadzenia od 1
stycznia 2008 r. podwyżek dla
pracowników samorządowej sfery
budżetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

4

5

6

7

Określenie nowych, podwyższonych
wynagrodzenia dla pracowników

stawek

MPiPS

Ewa PomianWojcieszczuk
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Prawa Pracy

MPiPS

Ewa PomianWojcieszczuk
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Prawa Pracy

Określenie nowych, podwyższonych
miesięcznych stawek wynagrodzenia
dla stanowisk kierowniczych wymienionych w
art. 20 ust. 4 ustawy o pracownikach
samorządowych

Celem rozporządzenia jest dokonanie zmiany
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3
kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o
udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu
pomocy (Dz.U. Nr 71,poz. 475) polegającej na
dostosowaniu
zakresu
informacji
otrzymywanych od podmiotów udzielających
pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
do zakresu informacji wymaganego przez
Komisję
Europejską.
Zmiana
wzorów
sprawozdawczych.

9

Aleksandra
Szelągowska,
Dyrektor
Departamentu
Finansów
MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Celem rozporządzenia jest dokonanie
zmiany w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r.
w sprawie sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie oraz informacji o
nieudzielaniu pomocy (Dz. U. Nr
71, poz. 475) polegającej na
dostosowaniu zakresu informacji
otrzymywanych od podmiotów
udzielających pomocy publicznej w
rolnictwie i rybołówstwie do zakresu
informacji wymaganego przez
Komisję Europejską.

Adres BIP

www.mpips.gov.pl/bip

zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania
pracowników
samorządowych
zatrudnionych w urzędach
gmin, starostwach
powiatowych i urzędach
marszałkowskich
17 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania
pracowników
samorządowych
zatrudnionych w
jednostkach
organizacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego
18 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej w
rolnictwie lub rybołówstwie
oraz informacji o
nieudzielaniu pomocy

Umożliwienie przeprowadzenia od 1
stycznia 2008 r. podwyżek dla
pracowników samorządowej sfery
budżetowej objętych zakresem
podmiotowym rozporządzenia

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mpips.gov.pl/bip

16 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

19 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

wprowadzenia „Krajowego
programu zwalczania
niektórych serotypów
Salmonelli w stadach
hodowlanych gatunku kura
(Gallus gallus)” na rok
2008, który został przyjęty
uchwałą Nr 84/2007 Rady
Ministrów z dnia 9 maja
2007 r.

Obowiązek wprowadzenia programu
wynika z przepisów rozporządzenia
(WE) Nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność
(Dz. U. L 325 z 12.12.2003, str. 1,
ze zm.)

Adres BIP

4

5

6

7

Projekt ma na celu wprowadzenie do realizacji
na terytorium RP „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w
stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)”
na rok 2008. Cel wspólnotowy został określony
w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr
1168/2006 z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie
wykonania rozporządzenia (WE) Nr 2160/2003
w odniesieniu do wspólnotowego celu
ograniczenia częstości występowania
niektórych serotypów salmonelli w stadach kur
niosek gatunku kura (Gallus gallus) oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1003/2005 (Dz. U. UE. L 211 z 1.8.2006, str.
4). W RP, cel wspólnotowy zostanie osiągnięty
w odniesieniu do stad niosek gatunku kura
(Gallus gallus) w przypadku gdy w każdym
roku realizacji programu liczba stad niosek z
dodatnim wynikiem badań będzie się
zmniejszać o co najmniej 40% albo gdy
docelowo odsetek stad z dodatnim wynikiem
badań zostanie zredukowany do 2% lub mniej.
Pierwszy cel powinien być osiągnięty w 2008
roku.
Projekt
rozporządzenia
ma
na
calu
wprowadzenie do realizacji na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
„Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku
kura (Gallus gallus)” na rok 2008. Należy
podkreślić, że program jest prowadzony od
2007 r. i ma na celu zmniejszenie odsetka
zakażeń 5 serotypami Salmonelli w stadach
hodowlanych do 1% lub mniej do końca
2009 r.

10

Ewa Lech –
Główny Lekarz
Weterynarii

MRIRW/GIW

Ewa Lech –
Główny Lekarz
Weterynarii

MRIRW/GIW

www.bip.minrol.gov.pl

20 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.minrol.gov.pl

Obowiązek wprowadzenia programu
wynika z przepisów rozporządzenia
wprowadzenia „Krajowego (WE) Nr 2160/2003 Parlamentu
programu zwalczania
Europejskiego i Rady z dnia
niektórych serotypów
17 listopada 2003 r. w sprawie
Salmonelli w stadach niosek zwalczania salmonelli i innych
gatunku kura (Gallus
określonych odzwierzęcych
gallus) na rok 2008”, który czynników chorobotwórczych
został przyjęty uchwałą Nr przenoszonych przez żywność
84/2007 Rady Ministrów z
(Dz. U. L 325 z 12.12.2003, str. 1,
dnia 9 maja 2007 r.
ze zm.).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

21 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie programów zwalczania gruźlicy
bydła, brucelozy u bydła i enzootycznej
białaczki bydła ma na celu doprowadzenie do
uznania poszczególnych regionów za urzędowo
wolne od tych chorób zakaźnych.
Wprowadzenie programu zwalczania
gąbczastej encefalopatii bydła ma na celu
wykrycie każdego przypadku BSE w populacji
bydła w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem
programu zwalczania i kontroli zakażeń
wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d.
pomoru drobiu i ptaków dzikich jest
wykrywanie przypadków zakażeń wirusami
wysoce zjadliwej grypy ptaków ds. pomoru na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Lech –
Główny Lekarz
Weterynarii

MRIRW/GIW

Ewa Lech –
Główny Lekarz
Weterynarii

MRIRW/GIW

www.bip.minrol.gov.pl

Program ma na celu uzyskanie przez wszystkie
województwa w Rzeczypospolitej Polskiej
statusu urzędowo wolnych od choroby
Aujeszkyego.

11

www.bip.minrol.gov.pl

Programy mają na celu uniknięcie
przeszkód o charakterze sanitarnym
wprowadzenia na rok 2008 w handlu wewnątrzwspólnotowym
programów zwalczania
zwierzętami gospodarskimi
gruźlicy bydła, brucelozy
pochodzącymi z Rzeczypospolitej
u bydła, wścieklizny,
Polskiej. Programy mogą uzyskać
gąbczastej encefalopatii
współfinansowanie ze środków Unii
bydła, zwalczania i kontroli Europejskiej, na podstawie decyzji
zakażeń wirusami wysoce
Rady 90/424/EWG z dnia
zjadliwej grypy ptaków d.
26 czerwca 1990 r. w sprawie
pomoru drobiu i ptaków
wydatków w dziedzinie weterynarii
dzikich, a także zwalczania (Dz. Urz. UE L 224, z 18.8.90,
i kontroli enzootycznej
str. 19, ze zm.).
białaczki bydła, które
zostały przyjęte uchwałą Nr
95/2007 Rady Ministrów
z dnia 18 maja 2007 r.
Realizacja programu pozwoli na
22 Projekt rozporządzenia
Rady
Ministrów
w
sprawie
uniknięcie przeszkód o charakterze
.
wprowadzenia „Programu
sanitarnym w handlu
zwalczania choroby
wewnątrzwspólnotowym świniami
Aujeszkyego u świń na lata pochodzącymi z Rzeczypospolitej
2008-2013”, który został
Polskiej. Program może uzyskać
przyjęty uchwałą Nr
współfinansowanie ze środków Unii
83/2007 Rady Ministrów z
Europejskiej, na podstawie decyzji
dnia 9 maja 2007 r.
Rady 90/424/EWG z dnia
26 czerwca 1990 r. w sprawie
wydatków w dziedzinie weterynarii
(Dz. Urz. UE L 224, z 18.8.90,
str. 19, ze zm.).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
spełnia warunki wymagane ustawą z
dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych (Dz. U. z
2001r. Nr 33, poz.388, z późn. zm.)
stanowiące podstawę do nadania mu
przez Radę Ministrów takiego
statusu

Adres BIP

4

5

6

7

Określenie organów zobowiązanych do
współpracy z Agencją Płatniczą , podmiotami
wdrażającymi PROW 2007-2013 oraz zakresu
tej współpracy a także trybu w jakim
współpraca ta będzie przebiegać w celu
umożliwienia realizacji zadań podmiotów
wdrażających i Agencji Płatniczej. Przyjęcie
w/w rozwiązań stanowi realizację zapisów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 oraz ustaleń wdrożeniowych.

Rada Ministrów uchwałą Nr 260/2005 z dnia 5
października 2005 r. ustanowiła program
wieloletni powierzając Instytutowi jego
koordynację i realizację
Obok podstawowego znaczenia realizacji
objętych programem działań dla
bezpieczeństwa produkcji żywności w
Rzeczypospolitej Polskiej, ochrony
konsumenta i środowiska, a także
wiarygodności polskich producentów na
rynkach światowych, bardzo ważna jest
obecność Instytutu posiadającego status
państwowego instytutu badawczego, który
wykonuje i koordynuje wymienioną w
programie tematykę.

12

MRIRW

Ewa Grodzka
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

MRIRW

Wojciech
Maksymiuk
Z-ca Dyrektora
Departamentu
Doradztwa,
Oświaty
Rolniczej i
Nauki

www.bip.minrol.gov.pl

współpracy organów
administracji rządowej i
samorządowej z agencją
płatniczą oraz podmiotami
wdrażającymi przy
realizacji zadań związanych
z przyznawaniem i wypłatą
pomocy w ramach
programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata
2007-2013
24 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
nadania Instytutowi
Ochrony Roślin w Poznaniu
statusu państwowego
instytutu badawczego

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.minrol.gov.pl

23 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Wykonanie delegacji zawartej w
art.41 pkt 2 ustawy z dnia 26
stycznia 2007 r. o płatnościach do
gruntów rolnych i płatności cukrowej
(Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz.
666)

Wprowadzenie możliwości zmiany formularza
wniosku o płatności do gruntów rolnych i
płatności cukrowej uwzględniając płatności do
owoców miękkich oraz płatności do
pomidorów. Zmiana ta pozwoli producentom
owoców miękkich i pomidorów wnioskować o
ww. płatności 2008 r.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu
Państwa akcji w procesie konsolidacji
spółek sektora elektroenergetycznego Rada
Ministrów określi w drodze rozporządzenia
listę:
1)spółek konsolidowanych, których akcje
podlegają wniesieniu na pokrycie
kapitału zakładowego spółek
konsolidujących, oraz
2)spółek konsolidujących
- z uwzględnieniem polityki energetycznej
państwa przyjętej przez Radę Ministrów
zgodnie z art. 15a ustawy - Prawo
energetyczne.

Określenie listy spółek konsolidowanych, których akcje
podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego
spółek konsolidujących, oraz listy spółek
konsolidujących, o których mowa w ustawie z dnia 7
września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu
Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego.

25 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

realizacji przez Agencję
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
niektórych zadań
związanych z realizacją
płatności określonych w
przepisach Unii
Europejskiej
26 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
listy spółek
konsolidowanych oraz listy
spółek konsolidujących,
podlegających procesowi
konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego

13

MRiRW

Joanna Czapla
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Płatności
Bezpośrednich

Marzena Gajda –
główny specjalista
w Departamencie
Nadzoru
Właścicielskiego i
Prywatyzacji III

MSP

www.bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

www.msp.
gov.pl

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

27 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
listy spółek o istotnym
znaczeniu dla porządku
publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Z listy spółek o istotnym znaczeniu
Zmiana listy spółek o istotnym znaczeniu dla
dla porządku publicznego lub
porządku publicznego lub bezpieczeństwa
bezpieczeństwa publicznego zostaną publicznego.
usunięte podmioty, których obecność
na liście budzi wątpliwości w świetle
regulacji prawa wspólnotowego

Marcin Moryń www.ms
–
Dyrektor p.gov.pl
Departamentu
Prawnego

MSP

28 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zakresu analizy spółki oraz
przedsiębiorstwa
państwowego, sposobu jej
zlecania, opracowania,
zasad odbioru i
finansowania oraz
warunków, w razie
spełnienia których można
odstąpić od opracowania
analizy

Uproszczenie procedury i
zmniejszenie kosztów w przypadku
sprzedaży akcji należących do
Skarbu Państwa w spółkach z
mniejszościowym udziałem Skarbu
Państwa (poniżej 50% kapitału
zakładowego).

Możliwość zbycia pakietów mniejszościowych
bez ponoszenia dodatkowych kosztów, które
często przewyższają wpływy z tytułu zbycia
akcji.
MSP

14

Adrian
Charzyński
–
Naczelnik
Wydziału
Obsługi Prawnej
III
w
Departamencie
Prawnym
Krzysztof
Majewski
–
Główny
specjalista ds.
legislacji w
Departamencie
Prawnym
Małgorzata
www.ms
Dobczyńska
p.gov.pl
-Dyrektor
Departamentu
Nadzoru
Właścicielskieg
o i Prywatyzacji
II
Agnieszka
Małachowska –
Naczelnik
Wydziału
Anna Kowalik
– radca prawny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

5

6

7

15

Szef KPRM/MSZ

Prezes GUS

Angelina Sarota
Dyrektor
Departamentu
Prawnego

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

www.stat.gov.p
l/bip

Realizacja delegacji ustawowej z art. Określenie szczegółowego sposobu
24 ust. 2
prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 23
ust. 1 i centralnego rejestru, o którym mowa w
art. 23 ust. 3 ustawy o Karcie Polaka, okresu
przechowywania danych w rejestrach, sposobu
przetwarzania danych zawartych w rejestrach
oraz zasad przekazywania przez konsula
danych do centralnego rejestru.
Dostosowanie ustaleń programu
Skorygowanie zapisów dotyczących
badań statystycznych statystyki
poszczególnych badań do projektowanych
publicznej na rok 2008 do zmian
zmian.
wynikających z metodologii i
organizacji badań, szczególnie
dotyczących formy elektronicznej
przekazywania danych.

Angelina Sarota
Dyrektor
Szef KPRM/MSZ Departamentu
Prawnego

http://bip.

Realizacja delegacji ustawowej z art. Określenie wzoru wniosku o przyznanie Karty
22
Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

http://bip.kprm.go

zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008

4

v.pl/

31 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

Adres BIP

kprm.gov.

wzoru Karty Polaka oraz
wzoru wniosku o jej
wydanie
30 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
sposobu prowadzenia
rejestrów Kart Polaka

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

pl/

29 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

32 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Dostosowanie do zmian w stanie
prawnym dotyczącym
funkcjonowania podmiotów
gospodarki narodowej.

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS
www.stat.gov.pl/bip

zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji
rejestru podmiotów
gospodarki narodowej, w
tym wzorów wniosków,
ankiet i zaświadczeń, oraz
szczegółowych warunków i
trybu współdziałania służb
statystyki publicznej z
innymi organami
prowadzącymi urzędowe
rejestry i systemy
informacyjne administracji
publicznej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Prezes GUS

KWIECIEŃ - CZERWIEC
33 Nowelizacja rozporządzenia Konieczność implementacji do prawa Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie ilości
krajowego dyrektywy 2007/45/WE
nominalnych dla opakowań, w jakich mogą być
. Rady Ministrów z dnia 11
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 września 2007 r.
ustanawiającej zasady dotyczące
nominalnych ilości produktów w
opakowaniach jednostkowych,
uchylającej dyrektywy Rady
75/106/EWG i 80/232/EWG oraz
zmieniającej dyrektywę Rady
76/211/EWG oraz wynikająca z niej
zmiana obowiązujących przepisów
prawnych w omawianym zakresie.

wprowadzane do obrotu: produkty sprzedawane w
formie aerozoli oraz wielopaki.

MG

16

http://bip.mg.gov.pl

października 2005 r. w
sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących
oznakowań towarów
paczkowanych (Dz. U. Nr
211, poz. 1760)

Anna Bitner
Główny
specjalista DRE

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

34 Nowelizacja rozporządzenia Konieczność implementacji do prawa Ograniczenie listy produktów, które powinny być
krajowego dyrektywy 2007/45/WE
wprowadzone do obrotu w opakowaniach o ściśle
. Rady Ministrów z dnia 5
określonych ilościach nominalnych wyłącznie do
win i napojów spirytusowych oraz wprowadzenie
nowych rozwiązań w zakresie wielkości ich
opakowań.

MG

Zmianie ulegnie tabela stanowisk.

p.o. gen. Bryg.
Zbigniew
Woźniak

MON
(Naczelny
Prokurator
Wojskowy)

szczegółowych warunków
podwyższania emerytur
wojskowych

szczegółowych warunków
podwyższania emerytur wojskowych
oraz dokumentowania okresów tej
służby.

MON

17

płk Grzegorz
Sodolski,
dyrektor
Departamentu
Spraw
Socjalnych

www.biuletyn.mo
n.gov.pl

Objęcie jednym aktem
Dostosowanie przepisów do struktur i zadań
36 Projekt rozporządzenia
Rady
Ministrów
w
sprawie
wykonawczym
zagadnień
w
zakresie
realizowanych przez Siły Zbrojne RP.
.

www.biuletyn.mon.gov.pl

Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 września 2007 r.
ustanawiającej zasady dotyczące
nominalnych ilości produktów w
opakowaniach jednostkowych,
uchylającej dyrektywy Rady
75/106/EWG i 80/232/EWG oraz
zmieniającej dyrektywę Rady
76/211/EWG oraz wynikająca z niej
zmiana obowiązujących przepisów
prawnych w omawianym zakresie.
35 Projekt rozporządzenia Rady Zmiana wynika z utworzenia nowych
stanowisk funkcyjnych szefa
. Ministrów w sprawie
ustalenia szczegółowego
wydziału i zastępcy szefa wydziału
wykazu stanowisk i funkcji
do Spraw Przestępczości
prokuratorów, asesorów i
Zorganizowanej oraz stanowisk
aplikantów wojskowych
prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych
delegowanych do Oddziału do Spraw
prokuratury równorzędnych Przestępczości Zorganizowanej
pod względem wynagrodzenia Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
i uposażenia ze stanowiskami i
funkcjami prokuratorów,
asesorów i aplikantów
powszechnych jednostek
organizacyjnych

http://bip.mg.gov.pl

listopada 2002 r. w sprawie
ilości nominalnych
zawartości opakowań
jednostkowych towarów
paczkowanych (Dz. U. Nr
192, poz. 1605, z późn. zm.)

Anna Bitner
Główny
specjalista DRE

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie
warunków i sposobów
użycia środków przymusu
bezpośredniego przez
żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej

Głównym celem wprowadzenia
zmian w rozporządzeniu jest
dostosowanie do obecnych
rozwiązań przyjętych przez Policję.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Uregulowanie stosowania środka przymusu
bezpośredniego w postaci kajdanek, obniżenie
wieku stosowania środków w stosunku do
młodzieży.
MON

Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych uprawnień i
obowiązków żołnierzy
niezawodowych pełniących
służbę poza granicami
państwa

39 Projekt rozporządzenia
. zmieniającego

troską o wysokie morale w czasie
wykonywania niebezpiecznych i
odpowiedzialnych zadań podczas
misji.

Dokonanie nowelizacji podyktowane
jest względami humanitarnymi i troską o
rozporządzenie Rady
wysokie morale w czasie wykonywania
Ministrów w sprawie
niebezpiecznych i odpowiedzialnych
pełnienia zawodowej służby zadań podczas misji.
wojskowej poza granicami
państwa

nieodpłatnych usług internetowych i
pocztowych oraz prowadzenie nieodpłatnych
rozmów telefonicznych.

Umożliwienie żołnierzom zawodowym
pełniącym służbę poza granicami państwa
korzystania z nieodpłatnych usług
internetowych i pocztowych oraz prowadzenie
nieodpłatnych rozmów telefonicznych.

18

MON

MON

płk Andrzej
Brzoza,
szef
Zarząd
Planowania i
Systemów
Dowodzenia i
Łączności – P 6
płk Andrzej
Brzoza,
szef
Zarząd
Planowania i
Systemów
Dowodzenia i
Łączności – P 6

www.biuletyn.mon.gov www.biuletyn.mon.g
.pl
ov.pl

Dokonanie nowelizacji podyktowane Umożliwienie żołnierzom pełniącym służbę
38 Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie
jest względami humanitarnymi i
poza granicami państwa korzystania z
.

gen. dyw. Jan
Żukowski,
Komendant
Główny
Żandarmerii
Wojskowej

www.biuletyn.mon.gov.pl

37 Projekt rozporządzenia
. zmieniającego

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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40 Projekt rozporządzenia Rady Potrzeba koordynacji działań
administracji publicznej w zakresie
. Ministrów w sprawie

41 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
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MPiPS

Jerzy
Dąbrowski,
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Rynków
Rolnych
MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

maksymalnych cen mleka i
przetworów mlecznych
dostarczanych do
przedszkoli i szkół w roku
szkolnym 2008/2009

Marek
Waleśkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego

www.mpips.gov.pl/bip

powołania Komisji ds.
Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw.
Sposób powołania – w
trybie art. 13 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz.U.03.24.199
z późn. zm.)

Powołanie struktury międzyresortowej o jak
najszerszych kompetencjach, której
społecznej odpowiedzialności
podstawowym zadaniem będzie opracowanie
przedsiębiorstw (CSR) i
podstaw polityki publicznej w zakresie CSR, a
sformalizowania działań istniejącej
następnie jej wdrażanie. W pracach Komisji
w MPiPS struktury pod nazwą
będą również brali udział partnerzy
Międzyresortowa Grupa Robocza ds. pozarządowi.
CSR (MGR CSR), w związku z
formalnym zaleceniem KERM oraz
stałego komitetu RM. Komisja ma
stanowić platformę wymiany
doświadczeń i racjonalnej
współpracy głównych aktorów życia
społeczno-gospodarczego kraju w
zakresie realizacji głównych celów
zrównoważonego rozwoju
Wykonanie delegacji ustawowej
- popularyzacja spożycia mleka wśród dzieci i
zawartej w art. 42 a ustawy z dnia
młodzieży,
20 kwietnia 2004 r. o organizacji
- zwiększenie popytu na mleko i jego
rynku mleka i przetworów
przetwory, a tym samym poprawa
mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
opłacalności produkcji mleka.
poz. 2081, z późn. zm.) zgodnie z
którą Rada Ministrów została
zobowiązana do corocznego
określania, do dnia 15 czerwca,
maksymalnych cen mleka i
przetworów mlecznych na kolejny
rok szkolny, dostarczanych w
ramach mechanizmu WPR dopłat do
spożycia mleka i przetworów
mlecznych w przedszkolach i
szkołach, z wyłączeniem szkół
wyższych.
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44 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

4

5

6

7

Projekt rozporządzenia Rady
Dostosowanie przepisów projektowanego
Ministrów stanowi wykonanie
rozporządzenia do przepisów ustawy.
upoważnienia zawartego w art. 4 ust.
5 ustawy z dnia …….. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art.33
ustawy z dnia …….. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

W rozporządzeniu zostanie określony
szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zarówno przejętych od byłego
Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia
Rolnictwa jak i mogących pojawiać się w
Agencji w wyniku prowadzonej działalności
ustawowej

Projekt rozporządzenia jest
wykonaniem upoważnienia
wynikającego z art. 10f ustawy z
dnia 22 września 2006 r. o
uruchamianiu środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki
rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381
oraz z 2007 r. Nr…., poz….).

W rozporządzeniu zostaną określone
szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania
z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowanych
działania z zakresu poprawiania i rozwijania
infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez
scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi, realizowanego przez
jednostki samorządu terytorialnego do
wysokości udziału z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).

20

MRiRW

MRiRW

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów
Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów
MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

szczegółowych warunków i
trybu udzielania
jednostkom samorządu
terytorialnego pożyczek z
budżetu państwa na
wyprzedzające
finansowanie w ramach
programu rozwoju
obszarów wiejskich

Adres BIP

www.bip.minrol.go
v.pl

szczegółowego zakresu i
sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
43 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego trybu
sprzedaży wierzytelności
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.minro
l.gov.pl

42 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 26 ust. 4 ustawy z
dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne.

Środki uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów
znajdujących się w zasobie majątkowym,
podlegają przekazaniu na rachunek rezerw
doręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu
Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

45 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

Art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007
r. o przygotowaniu finałowego
zmieniającego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
rozporządzenie w sprawie
Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U.
wykazu przedsięwzięć Euro Nr 173, poz. 1219).
2012

47 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

MSiT

Określenie rodzajów obiektów i wyposażenia,
które będą wykorzystywane w przypadku
ewentualnego przywrócenia kontroli granicznej
osób, a także wskazanie wojewody jako organu
właściwego do ich utrzymania.
MSWiA

21

Marcin
Własnowolski
Dyrektor Biura
Prawnego
Komendy
Głównej Straży
Granicznej
Waldemar
Popławski, Z-ca
Dyrektora Biura
Prawnego
KGSG

bip.mswia.gov.pl

Stosowanie od dnia 21 grudnia
2007 r. pełnego dorobku Schengen
rodzajów obiektów
na granicy lądowej i morskiej w
i wyposażenia których
związku z decyzją Rady dot. pełnego
utrzymanie jest niezbędne
stosowania dorobku Schengen w
do sprawnego przywrócenia Rzeczypospolitej Polskiej.
kontroli granicznej osób
oraz organów
odpowiedzialnych za ich
utrzymanie

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 192, poz.
1385), wynika z konieczności uzupełnienia
wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

www.bip.mspor
t.gov.pl

46 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

MSP

Andrzej
Relidzyński
Dyrektor
Departamentu
Ewidencji,
Reprywatyzacji
Rekompensat i
Udostępniania
Akcji
Małgorzata
Urbańska
Naczelnik
Dariusz Buza
Koordynator ds.
EURO 2012 w
MSiT

www.msp.gov.pl
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48 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Zgodnie z delegacją ustawową
Wdrożenie systemu SHRIMP.
przewidzianą w projekcie ustawy o
zmianie ustawy o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy
publicznej oraz ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.

22

Prezes UOKiK

Sylwia Jaromin,
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Monitorowania
Pomocy
Publicznej

bip.uokik.gov.pl

Zgodnie z delegacją ustawową
Dostosowanie systemu do możliwości
ustaloną w projekcie ustawy o
zastosowania systemu SHRIMP.
postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej oraz
ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

Prezes UOKiK

Sylwia Jaromin,
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Monitorowania
Pomocy
Publicznej

bip.uokik.gov.pl

wykazu podmiotów
udzielających pomocy
publicznej, zobowiązanych
do przekazywania
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej z
wykorzystaniem aplikacji
SHRIMP oraz sposobów jej
udostępniania
49 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej oraz
sprawozdań o zaległych
należnościach
przedsiębiorców z tytułu
świadczeń na rzecz sektora
finansów publicznych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

5

6

7

4

Stosownie do postanowień art. 15
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z późn. zm.) 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.

Program ujmuje badania prowadzone przez
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 2009 r.,
sprawozdawczości rocznej z danymi za rok
2009, przekazywanej przez podmioty w roku
2010 oraz wskazanych danych za lata
poprzednie. Program stanowi podstawę do
przekazywania danych do celów badań
statystycznych, ich opracowywania i
udostępniania wynikowych informacji
statystycznych.

Dostosowanie do zmian przyjętych w
UE dotyczących klasyfikacji
statystycznej produktów według
działalności CPA 2008, przyjętych
przez Parlament Europejski w 2007
r.

Klasyfikacja Europejska jest stosowana wprost
dla celów statystycznych. Wprowadzenie zaś
do stosowania w ewidencji, rachunkowości
oraz systemach informacyjnych administracji
wymaga, zgodnie z art. 40 ustawy o statystyce
publicznej, wydania rozporządzenia Rady
Ministrów.

Dostosowanie aktualnego wskaźnika
wielkości kwoty bazowej
stanowiącej przyszłe uposażenie
funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – do
przepisów ustawy budżetowej na
2008 r.

Wzrost aktualnego wskaźnika kwoty bazowej
uposażenia dla funkcjonariuszy ABW.

50 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2009

51 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU)

52 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej
przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
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Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Prezes GUS

Prezes GUS

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

(ABW)MSWiA

Kazimierz
Mordaszewski
Dyrektor Biura
Prawnego ABW

www.mswia.gov.p
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