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LIPIEC - WRZESIEŃ

1. Projekt rozporządzenia

Celem wydania nowelizacji
rozporządzenia jest umożliwienie
ujęcia środków odzyskanych z mas
upadłości w BFG w sposób
właściwy, odzwierciedlający
ekonomiczne zasady działania
Funduszu.

Projekt rozporządzenia:
• wprowadza do funduszy własnych BFG
nową kategorię - fundusz środków
odzyskanych z mas upadłości,
• określa sposób utworzenia ww. funduszu
w pierwszym roku funkcjonowania
przepisu.

Elżbieta
Chojna-Duch
Podsekretarz
Stanu

MF

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

2

MF

MF

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

www.mf.gov.pl

3.

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
zmieniającego
rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
nadania statutu
Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu

Określenie warunków udzielania zwolnień z
podatku od nieruchomości i podatku od
środków transportowych stanowiących pomoc
publiczną.

www.mf.gov.pl

2. Projekt rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie ma na
celu stworzenie tzw. programu
ogólnokrajowego, w którym będą
określone ramowe warunki
udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w formie zwolnienia
od podatku od nieruchomości i
podatku od środków transportowych
zgodnie z przepisami 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
1.11.2006, str. 29).
Zmiana zakresu upoważnienia do
wydania rozporządzenia,
wynikającego z art. 13 ustawy o
giełdach towarowych.

www.mf.gov.pl

Rady Ministrów w sprawie
udzielania przez gminy
zwolnień od podatku od
nieruchomości oraz od
podatku od środków
transportowych,
stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną

Lp
.

1

4.

3
Projektowana zmiana rozporządzenia
wynika z wejścia w życie ustawy z
dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie
ustawy o uruchamianiu środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki
rolnej, która daje możliwości
wyprzedzającego finansowania
operacji w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 ze środków Europejskiego
Funduszu Rolniczego Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Istota projektu

4
Ma on na celu umożliwienie beneficjentom
Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 20072013 wnioskowanie o wydanie decyzji
o zapewnieniu finansowania realizacji
przedsięwzięcia co pozwoli przeprowadzać
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przed formalnym zwiększeniem
planu wydatków danej jednostki realizującej
przedsięwzięcie w ramach ww. Programu.

Organ
odpowiedzialny

5

MF

Wykonanie delegacji zawartych w
Uproszczenie prac legislacyjnych w przypadku
ustawie o zmianie ustawy o
wprowadzania zmian w specjalnych strefach
specjalnych strefach ekonomicznych. ekonomicznych.

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu
MG

Wprowadzenie kryteriów włączania gruntów
prywatnych do specjalnych stref
ekonomicznych.

3

MG

7

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.go
v.pl

Wykonanie założeń do nowelizacji
ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych.

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

6.

2
Projekt rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
decyzji dotyczących
zapewnienia finansowania z
budżetu państwa projektów
finansowanych z udziałem
środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających
zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
zasad i warunków
udzielania pomocy
publicznej w specjalnych
strefach ekonomicznych
oraz 14 rozporządzeń
ustanawiających specjalne
strefy ekonomiczne
Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
określenia zasad i
kryteriów obejmowania
strefą gruntów prywatnych

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

www.mf.gov.pl

5.

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Elżbieta
Suchocka –
Roguska
Sekretarz Stanu
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8. Projekt rozporządzenia

Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w
2009 r.

Projekt warunkowy – w przypadku gdy
wysokości minimalnego wynagrodzenia
w 2009 r. nie uzgodni Trójstronna
Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
do 15 lipca (art. 2 ust. 5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z późn. zm.)

5

MON

W § 16 ust. 1 rozszerzony zostanie katalog
możliwości uprawniających do niestawienia się
do wykonania obowiązku świadczenia
osobistego oraz zmieniona zostanie treść
załącznika dotyczącego wzoru decyzji w
sprawie przeznaczenia do wykonywania
świadczeń osobistych na rzecz obrony.
W załączniku tym poprawione zostanie,
miedzy innymi, błędne powołanie na art. 202
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej na właściwe, tj. art.
203 tej ustawy.
Istotą nowelizacji będzie dostosowanie kwot
limitów środków Funduszu Pracy dla
samorządów województw i powiatów, do
zmian występujących na rynku pracy.

4

Generał
Franciszek
Gągor Szef
Sztabu
Generalnego WP
MON

MPiPS

Radosław
Mleczko,
Podsekretarz
Stanu

Adres
BIP

7

bip.mpips.gov.pl

9. Projekt rozporządzenia

4
Określenie rodzaju i liczby nieruchomości oraz
rzeczy ruchomych jakie w 2009 roku będą
mogły być użytkowane albo pobrane do
wykonania niezbędnych świadczeń
rzeczowych.

Organ
odpowiedzialny

www.biuletyn.mon.gov.pl

Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
świadczeń osobistych na
rzecz obrony w czasie
pokoju

3
Rozporządzenie jest wypełnieniem
delegacji ustawowej zawartej w art.
208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
zobowiązującej Radę Ministrów
do corocznego określania rodzaju i
liczby nieruchomości oraz rzeczy
ruchomych jakie w danym roku
kalendarzowym mogą być
użytkowane albo pobrane do
wykonania niezbędnych świadczeń
rzeczowych.
Potrzeba nowelizacji wynika z
konieczności dokonania korekty
wprowadzonych formularzy
dokumentów oraz doprecyzowaniu
istniejących przepisów stosownie do
potrzeb zgłoszonych przez terenowe
organy administracji samorządowej.

Istota projektu

www.biuletyn.mon.gov.pl

2
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia limitu świadczeń
rzeczowych wykonywanych w
2009 roku na rzecz obrony

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
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Generał
Franciszek
Gągor Szef
Sztabu
Generalnego WP

Lp
.

Tytuł

1

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.

Projekt rozporządzenia Rady
Dostosowanie obecnie obowiązujących
Ministrów stanowi wykonanie
rozwiązań do przepisów ustawy.
upoważnienia zawartego w art. 4 ust.
6 ustawy z dnia 09.05.2008r o
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

5

5

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Adres
BIP

7

www.bip.minrol.g
ov.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
12 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego zakresu i
sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

4
Projekt ma na celu określenie maksymalnej
stawki płatności związanej dla producentów
surowca tytoniowego za surowiec pochodzący
ze zbiorów 2008r. Przewiduje się
wprowadzenie odrębnych stawek płatności dla
tytoniu jasnego - odmian typu Virginia i
pozostałych

Organ
odpowiedzialny

www.bip.minrol.gov.pl

11 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

3
Potrzeba wydania przedmiotowego
rozporządzenia wynika z konieczności
corocznego określenia maksymalnej
stawki płatności związanej, jaka może
zostać przyznana producentom surowca
tytoniowego. Obowiązek 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 paszowego
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich. Konieczność zapewnienia
prawidłowej realizacji PROW 20072013

Istota projektu

www.bip.minrol.gov.pl

2
10 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
maksymalnej stawki
płatności związanej dla
producentów surowca
tytoniowego

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
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1

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

14 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

Potrzeba zmiany poziomu stawek
rekompensat z uwagi na znaczący
spadek kwot mlecznych w przeciągu
roku kwotowego 2007/2008 o ponad
40 %, a także ograniczone środki
finansowe.

zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
stawek rekompensat
stosowanych dla
poszczególnych
województw

4
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
Wprowadzenie w życie zmiany poziomu
stawek rekompensat otrzymywanych przez
producenta mleka za przekazanie do krajowej
rezerwy indywidualnej ilości referencyjnej
oraz utrzymanie przeżuwaczy w
gospodarstwie.

6

5

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Adres
BIP

7

www.bip.minrol.gov
.pl

3
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art.33
ust.5 ustawy z dnia 09.05.2008r o
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Organ
odpowiedzialny

www.bip.minrol.g
ov.pl

2
13 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego trybu
sprzedaży wierzytelności
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Lp
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Tytuł

2
15 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu udzielania pożyczek z
budżetu państwa na
wyprzedzające
finansowanie w ramach
programu rozwoju
obszarów wiejskich

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

4
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).
Podstawą do wydania rozporządzenia jest
ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu
środków przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej.

7

Organ
odpowiedzialny

5

MRiRW

Adres
BIP

7

www.bip.minrol.gov.pl

3
W rozporządzeniu zostaną określone
szczegółowe warunki, tryb i terminy
udzielania z budżetu państwa
pożyczek na wyprzedzające
finansowanie kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych na
realizację działań objętych
programem rozwoju obszarów
wiejskich tj.:
• podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej,
odnowa i rozwój wsi oraz
wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju – w przypadku
beneficjentów będących
jednostkami samorządu
terytorialnego,
• wdrażanie projektów współpracy
i funkcjonowanie lokalnej grupy
działania – w przypadku
beneficjentów będących
lokalnymi grupami działania
Podstawą do wydania rozporządzenia
jest ustawa o zmianie ustawy o
uruchamianiu środków
przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Lp
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Tytuł

4
Wprowadzeni obowiązku prowadzenia rejestru
działań realizowanych w ramach programu
rolnośrodowiskowego dla wszystkich jego
pakietów w odniesieniu do zastosowania
nawozów mineralnych w danym gospodarstwie
oraz sankcji za naruszenie zasad zwykłej
dobrej praktyki rolniczej stwierdzone podczas
pierwszej kontroli na miejscu, uaktualnienie
zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej w
kwestii dotyczącej wymagań w zakresie
stosowania nawozów i ich przechowywania.

Określenie wzorów sprawozdawczych tj.
sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej,
pomocy de minimis oraz informacji o
nieudzielaniu pomocy w rolnictwie lub
rybołówstwie.

8

Organ
odpowiedzialny

5

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Adres
BIP

7

www.bip.minro
l.gov.pl

3
Konieczność uaktualnienia zasad
zwykłej dobrej praktyki rolniczej w
kwestii dotyczącej wymagań w
zakresie stosowania nawozów i ich
przechowywania oraz wymagań w
zakresie gospodarki na użytkach
zielonych ze względu na to, że
ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o
nawozach i nawożeniu uchyliła
ustawę z dnia 26 lipca 2000 r. o
nawozach i nawożeniu. Dodatkowo
istnieje konieczność zastosowania
się do zaleceń Komisji Europejskiej
po kontroli unijnych wydatków w
zakresie dwóch działań PROW 20042006 przeprowadzonej w
październiku 2006r.
Projekt rozporządzenia Rady
17 Projekt rozporządzenia
Rady
Ministrów
w
sprawie
Ministrów stanowi wykonanie
.
sprawozdań o udzielonej
upoważnienia zawartego w art. 35
pomocy publicznej w
pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004
rolnictwie lub rybołówstwie r. o postępowaniu w sprawach dot.
oraz informacji o
pomocy publicznej.
nieudzielaniu pomocy

Istota projektu

www.bip.minrol.gov.pl

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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

1

Poprawa warunków pełnienia służby w
kontyngencie policyjnym

Celem projektowanej regulacji jest określenie
organów administracji rządowej, które utworzą
centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu
ich funkcjonowania, uwzględniając w
szczególności warunki techniczne i standardy
ich wyposażenia oraz procedury współpracy z
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi
organami administracji publicznej.
Uregulowanie sposobu naliczania niektórych
należności dla policjantów delegowanych do
pełnienia służby poza granicami państwa w
kontyngencie policyjnym

5

MSP

Antoni Podolski
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

9

Adres
BIP

7

bip.mswia.gov.pl

określenia organów
administracji rządowej,
które utworzą centra
zarządzania kryzysowego
oraz sposobu ich
funkcjonowania
20 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
należności pieniężnych
otrzymywanych przez
policjantów delegowanych
do pełnienia służby poza
granicami państwa w
kontyngencie policyjnym

4
Lista spółek o istotnym znaczeniu dla porządku
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego,
opracowana na podstawie danych bazowych
udostępnionych przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, ministra właściwego do
spraw transportu, Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki oraz Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

Organ
odpowiedzialny

bip.mswia.gov.pl

19 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

3
Zgodnie z upoważnieniem art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o
szczególnych uprawnieniach Skarbu
Państwa oraz ich wykonywaniu w
spółkach kapitałowych o istotnym
znaczeniu dla porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr
132, poz. 1108 i Nr 267, poz. 2258),
Rada Ministrów określa, w drodze
rozporządzenia, listę spółek o istotnym
znaczeniu dla porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego, w terminie
do dnia 30 września każdego roku.
Projekt rozporządzenia jest wykonaniem
upoważnienia ustawowego zawartego w
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.
U. Nr 89, poz. 590).

Istota projektu

www.msp.gov.pl

2
18 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
listy spółek o istotnym
znaczeniu dla porządku
publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Zdzisław
Gawlik
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

1

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

22 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie

Dnia 1 czerwca 2007 r. Polska
ratyfikowała Poprawkę do
Konwencji o ochronie fizycznej
materiałów jądrowych, rozszerzającą
obowiązek ochrony fizycznej także
na obiekty jądrowe, a nie jak
wcześniej tylko na materiały
jądrowe.
Konsekwencją ratyfikacji powyższej
Poprawki jest konieczność wydania
nowego rozporządzenia Rady
Ministrów na podstawie art. 42
ustawy Prawo atomowe, w brzmieniu
ustalonym przez ustawę z dnia …
2008 r. o zmianie ustawy Prawo
atomowe.
Projektowane rozporządzenie
wykonuje upoważnienie zawarte w
art. 42 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. – Prawo atomowe.

ochrony fizycznej
materiałów jądrowych i
obiektów jądrowych

4
Rozporządzenie określa tryb postępowania w
sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na
przywóz na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa
jądrowego, dokumenty jakie należy dołączyć
do wniosku o wydanie zezwolenia oraz do
wniosku o wydanie zgody, a także czynności,
jakich powinni powinny dopełnić podmioty
zaangażowane w przemieszczenie i Prezes
Państwowej Agencji Atomistyki po
przeprowadzeniu przemieszczenia.
Rozporządzenie określa:

5

MŚ/PAA

- rodzaje przedsięwzięć organizacyjnych i
technicznych w zakresie ochrony fizycznej

10

7

Jerzy
Niewodniczańsk
i
Prezes PAA

- materiały jądrowe podlegające ochronie fizycznej
z podziałem na kategorie

-sposób przeprowadzania okresowej kontroli
systemu ochrony fizycznej.

Adres
BIP

MŚ/PAA

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

3
Projektowane rozporządzenie wdraża
do prawa polskiego postanowienia
dyrektywy Rady
2006/117/EURATOM
Projektowane rozporządzenie wykonuje
upoważnienie zawarte w art. 62j ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo
atomowe.

Organ
odpowiedzialny

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

2
21 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
udzielania zezwolenia oraz
zgody na przywóz na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wywóz z
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i tranzyt przez to
terytorium odpadów
promieniotwórczych i
wypalonego paliwa
jądrowego

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Jerzy
Niewodniczańsk
i
Prezes PAA

Lp
.

1

Tytuł

Istota projektu

3
4
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.

11

5

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK
UOKiK

Adres
BIP

7

www.bip.uokik.gov.pl

Zgodnie z delegacją ustawową
Dostosowanie procedur sprawozdawczości do
przewidzianą w projekcie ustawy o
wdrażanego systemu SHRIMP.
zmianie ustawy o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy
publicznej oraz ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.

Organ
odpowiedzialny

www.bip.uokik.gov.pl

2
23 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
wykazu podmiotów
udzielających pomocy
publicznej, zobowiązanych
do przekazywania
sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej z
wykorzystaniem aplikacji
SHRIMP oraz sposobów jej
udostępniania
24 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

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK

Lp
.

Tytuł

1

2
25 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2009

Dostosowanie zapisów programu
badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008 do
ewentualnych zmian wprowadzonych
w stanie prawnym i metodologii
badań

4
Program ujmuje badania Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ministrów i kierowników
naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej oraz Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, jak również realizowane wspólnie przez
służby statystyki publicznej z innymi naczelnymi
lub centralnymi organami administracji rządowej.
Badania te będą realizowane na podstawie
informacji zbieranych obligatoryjnie i na zasadach
dobrowolności w formie sprawozdawczości
bieżącej 2009 r. oraz danych administracyjnych,
sprawozdawczości rocznej z danymi za rok 2009
oraz danych administracyjnych przekazywanych
przez podmioty w roku 2010 i wskazanych danych
za lata poprzednie. Program stanowi podstawę do
zbierania, przekazywania i opracowywania
wynikowych informacji statystycznych.
Skorygowanie zapisów w poszczególnych
badaniach w wyniku zgłoszenia zmian przez
autorów badań.

Organ
odpowiedzialny

5

Rada Statystyki

Rada Statystyki

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

12

Adres
BIP

7

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

www.stat.gov.pl

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

3
Rada Ministrów – zgodnie z art. 18
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, późn. zm.) – ustala
corocznie pbssp (na podstawie
propozycji przygotowanych przez
Prezesa GUS) i przedkładanych
przez Radę Statystyki nie później niż
do dnia 30 czerwca każdego roku.

Istota projektu

www.stat.gov.pl

26 Projekt rozporządzenia
. Rady Ministrów

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Lp
.

Tytuł

Jeżeli Trójstronna Komisja nie ustali, w terminie do
dnia 10 września 2008 r. wskaźnika przyrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to
zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia
1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw,
wskaźnik ten ustala Rada Ministrów.

Sporządzenie zestawienia wydatków budżetu
państwa niezrealizowanych w roku 2008, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego.

13

5

MEN

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF

MF

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu

Adres
BIP

7

www.mf.gov
.pl

28 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
wydatków budżetu
państwa, które w 2008 r.
nie wygasają z upływem
roku budżetowego

4
Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe
zasady realizacji programu pomocy uczniom w
2009 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla
dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III
szkoły podstawowej lub w klasach I-III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz
w klasie I gimnazjum”.

Organ
odpowiedzialny

www.mf.gov.pl

27 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
wskaźników przyrostu
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w
2009 r.

3
Dokument będzie kontynuacją
działań wspomagających rodziny
zagrożone niedostosowaniem
społecznym w wypełnianiu ich roli
opiekuńczej wobec dzieci.
Dofinansowanie zakupu
podręczników jest jednym z działań
skierowanych na wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci
rozpoczynających ważne etapy
kariery szkolnej, tj. obowiązkowe
roczne przygotowanie przedszkolne,
naukę w klasach początkowych
szkoły podstawowej oraz
gimnazjum.
Jeżeli Trójstronna Komisja nie
ustali, w terminie do dnia 10
września 2008 r. wskaźnika
przyrostu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, to zgodnie z art. 3
ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1994
r. o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz
o zmianie niektórych ustaw,
wskaźnik ten ustala Rada Ministrów.
Realizacja zapisu art. 157 pkt 3
Ustawy o finansach publicznych.

Istota projektu

www.men.gov.pl/bip

1
2
26 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania pomocy
finansowej dzieciom
i uczniom na zakup
podręczników

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

3
Realizacja zaleceń pokontrolnych
NIK.

Istota projektu

4
Doprecyzowanie procedur kontrolnych w
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A.

Organ
odpowiedzialny

5

MF

Określenie szczegółowego zakresu, sposobu
i trybu sprawowania nadzoru nad Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w zakresie gospodarki finansowej środkami
pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej,
krajowymi środkami publicznymi
przeznaczonymi na współfinansowanie
wydatków realizowanych z funduszy UE oraz
krajowymi środkami publicznymi
przeznaczonymi na funkcjonowanie Agencji i
realizację jej zadań, w tym pomocy krajowej ze
środków budżetowych realizowanej w ramach
pomocy publicznej w rolnictwie.

14

7

Dariusz Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

www.mf.gov.pl

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr
98, poz. 634) i zostanie wydane w
celu doprecyzowania uprawnień
Ministra Finansów w zakresie
sprawowania nadzoru nad Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz usprawnienia działań
związanych ze sprawowaniem
nadzoru przez Ministra Finansów
nad tą Agencją.

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

1
2
29 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
zatwierdzenia regulaminu
określającego tryb
sprawowania nadzoru przez
ministra właściwego do
spraw finansów
publicznych nad
działalnością Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych Spółki
Akcyjnej
30 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
sprawowania nadzoru nad
Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w zakresie gospodarki
finansowej

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

5

MG

Projekt ma na celu polepszenie otoczenia
prawnego przedsiębiorców, ograniczenie liczby
produktów, które powinny być wprowadzane
do obrotu w opakowaniach o ściśle
określonych ilościach nominalnych.

15

7

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

Usunięcie ze wzoru wniosku
w sprawie militaryzacji rubryk dotyczących
specyfikacji przewidywanych wydatków.
Doprecyzowanie kategorii zadań
uzasadniających militaryzację jednostek
organizacyjnych oraz wskazanie we wniosku
ministra (wojewody) danych dotyczących
decyzji o nałożeniu tych zadań.

Adres
BIP

MON

Stanisław J.
Komorowski
Podsekretarz
Stanu do Spraw
Polityki
Obronnej

www.biuletyn.mon.g
ov.pl

33 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
militaryzacji jednostek
organizacyjnych
wykonujących zadania na
rzecz obronności lub
bezpieczeństwa państwa

4
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2007/45/WE, której implementację stanowi
projekt rozporządzenia:
- zniesiono obowiązek wprowadzania do
obrotu w opakowaniach jednostkowych o
obligatoryjnych ilościach nominalnych w
odniesieniu do wyrobów aerozolowych,
wprowadzono nowe rozwiązania w
zakresie znakowania wyrobów
aerozolowych.

Organ
odpowiedzialny

bip.mg.gov.pl

32 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
ilości nominalnych
zawartości opakowań
jednostkowych towarów
paczkowanych

3
Zachodzi potrzeba dostosowania
przepisów rozporządzenia do
postanowień dyrektywy 2007/45/WE
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.
Zachodzi potrzeba dostosowania
przepisów rozporządzenia do
postanowień dyrektywy 2007/45/WE
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.
Dostosowanie niektórych przepisów
rozporządzenia do obowiązujących
rozwiązań w zakresie planowania i
finansowania zadań obronnych.
Usprawnienie trybu ustalania
jednostek organizacyjnych
proponowanych do objęcia
militaryzacją.

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

1
2
31 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań
dotyczących oznakowań
towarów paczkowanych

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

Lp
.

Tytuł

Istota projektu

3
Usprawnienie postępowania organów
cywilnych i wojskowych w zakresie
uzupełniania potrzeb kadrowych
jednostek zmilitaryzowanych.

4
Wyłączenie dyrektorów powiatowych urzędów
pracy oraz pracodawców z obligatoryjnego
trybu kwalifikowania osób do służby w
jednostkach zmilitaryzowanych.

Organ
odpowiedzialny

5

MON

Dokonanie nowelizacji podyktowane
jest względami humanitarnymi i
troską o wysokie morale w czasie
wykonywania niebezpiecznych i
odpowiedzialnych zadań podczas
misji.

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

16

MON

MON

Czesław Piątas Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych i
Profesjonalizacji

Czesław Piątas Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych i
Profesjonalizacji

www.biulety
n.mon.gov.pl

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

www.biuletyn.mo
n.gov.pl

Dokonanie nowelizacji podyktowane
jest względami humanitarnymi i
troską o wysokie morale w czasie
wykonywania niebezpiecznych i
odpowiedzialnych zadań podczas
misji.

MON

Komendant
Główny
Żandarmerii
Wojskowej

7

www.biuletyn.mo
n.gov.pl

Opracowanie projektu zmian do Wyłączenie
spod
kontroli
żołnierzy
rozporządzenia
wynika
przede Żandarmerii
Wojskowej
w
czasie
wszystkim
z
potrzeby wykonywania czynności ochronnych.
uporządkowania
przepisów
w
zakresie ochrony osób.

Adres
BIP

www.biuletyn.mon.g
ov.pl

1
2
34 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
nadawania przydziałów
organizacyjnomobilizacyjnych do
jednostek
zmilitaryzowanych
35 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
Krajowego Programu
Lotnictwa Cywilnego
realizującego zasady
ochrony lotnictwa
36 Projekt rozporządzenia Rady
.
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych uprawnień i
obowiązków żołnierzy
niezawodowych pełniących
służbę poza granicami
państwa
37 Projekt rozporządzenia Rady
.
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
pełnienia zawodowej służby
wojskowej poza granicami
państwa

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Stanisław J.
Komorowski
Podsekretarz
Stanu do Spraw
Polityki
Obronnej

Lp
.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

4
Dostosowanie przepisów do struktur i zadań
realizowanych przez Siły Zbrojne RP.

39 Projekt rozporządzenia
.
zmieniający rozporządzenie
RM w sprawie algorytmu
ustalania kwot środków
Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w
województwie

Dopracowanie zasad i współczynników
naliczania środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w województwie
sprzyjających działaniom na rzecz
ograniczenia bezrobocia.

Istotą zaprojektowanej nowelizacji będzie
dostosowanie kwot limitów środków Funduszu
Pracy dla samorządów województw i
powiatów, do zmian występujących na rynku
pracy.

5

MON

17

MPiPS

Czesława
Ostrowska,
Podsekretarz
Stanu

7

bip.mpips.gov.pl

3
Objęcie jednym aktem
wykonawczym zagadnień w zakresie
szczegółowych warunków
podwyższania emerytur wojskowych
oraz dokumentowania okresów tej
służby.
Dostosowanie przepisów do struktur i
zadań
realizowanych przez Siły Zbrojne RP.

Adres
BIP

www.biuletyn.mon.gov
.pl

1
2
38 Projekt rozporządzenia Rady
.
Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
podwyższania emerytur
wojskowych

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Czesław Piątas Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych i
Profesjonalizacji

Lp
.

Tytuł

1
2
40 Projekt rozporządzenia Rady
.
Ministrów w sprawie
powołania Komisji ds.
Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw.

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

4
Powołanie struktury międzyresortowej o jak
najszerszych kompetencjach, której
podstawowym zadaniem będzie opracowanie
podstaw polityki publicznej w zakresie CSR, a
następnie jej wdrażanie. W pracach Komisji
będą również brali udział partnerzy
pozarządowi.

Organ
odpowiedzialny

5

MPiPS

MPiPS

18

7

Agnieszka
Chłoń –
Domińczak
Podsekretarz
Stanu

www.mpips.gov.pl/bip

Projektowane rozporządzenie regulować będzie
zasady i tryb rozliczeń finansowych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach
przyznania okresowej emerytury dożywotniej.

Adres
BIP

www.mpips.gov.pl/bip

3
Sposób powołania – w trybie art. 13
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 z
późn. zm.)Potrzeba koordynacji
działań administracji publicznej w
zakresie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw
(CSR) i sformalizowania działań
istniejącej w MPiPS struktury pod
nazwą Międzyresortowa Grupa
Robocza ds. 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
41 Projekt rozporządzenia Rady Projektowane rozporządzenie
.
Ministrów wykonującego
regulować będzie zasady i tryb
upoważnienie art. 15 projektu rozliczeń finansowych Zakładu
ustawy o emeryturach
Ubezpieczeń Społecznych z
kapitałowych
otwartymi funduszami emerytalnymi
w przypadkach przyznania okresowej
emerytury dożywotniej. Wejście w
życie projektowanego
rozporządzenia jest niezbędne przed
dniem 1 stycznia 2009r.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

4
Zwiększenie kwot stanowiących podstawę
wyliczenia środków PFRO przekazywanych
algorytmem samorządom na dofinansowanie
rocznego pobytu jednego uczestnika w
warsztacie terapii zajęciowej i zakładzie
aktywności zawodowej, dostosowanie
wysokości przekazywanych środków PFRON
do potrzeb samorządów terytorialnych
wynikających z nowych zadań określonych w
nowelizacji ustawy o rehabilitacji.(..).

Organ
odpowiedzialny

5

MPiPS

Określenie wysokości dopłat do składek z
tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

19

Adres
BIP

7

www.bip.minro
l.gov.pl

43 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
wysokości dopłat do
składek z tytułu
ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt
gospodarskich w 2009 r.

3
Rosnące koszty działania warsztatów
terapii zajęciowej oraz zakładów
aktywności zawodowej wynikające
ze wzrostu cen towarów i usług,
wzrostu najniższego i przeciętnego
wynagrodzenia utrudniają skuteczne
działanie tych instytucji. Przewiduje
się zatem zwiększenie środków
PFRON przekazywanych
samorządom, których podstawa
wyliczenia oparta o sztywne kwoty
nie zmieniła się od 2003r. Ponadto
potrzeba zmiany rozporządzenia
wynika z przewidzianej na II połowę
2008 r. nowelizacji ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, która
zmieni zasady udzielania pomocy
publicznej przedsiębiorcom za
zatrudnienie.
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art. 5 ust.
4 ustawy z dnia 07.07.2005r.o
ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich.

Istota projektu

www.mpips.gov.pl/bip

1
2
42 Projekt rozporządzenia
.
zmieniającego rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 13
maja 2003 roku w sprawie
algorytmu przekazywania
środków PFRON
samorządom wojewódzkim i
powiatowym

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Lp
.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art. 38
ust. 5 Ustawy z dnia 11.03.2004r. o
ARR i organizacji niektórych
rynków rolnych. Jego wydanie
umożliwi wsparcie finansowe
producentów ziemniaków
skrobiowych w formie wypłaty
płatności uzupełniającej związanej z
produkcją
Potrzeba wydania przedmiotowego
rozporządzenia wynika z
konieczności corocznego określenia
wysokości środków finansowych
przeznaczonych na niezwiązaną z
produkcją część płatności
uzupełniających Obowiązek 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 paszowego

46 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
wysokości środków
finansowych
przeznaczonych na
niezwiązaną z produkcją
część płatności
uzupełniających za 2008r.

MRIRW

Określenie stawek płatności za ilość skrobi
zawartej w 1000 kg ziemniaków w zależności
od procentowej zawartości skrobi w
ziemniakach.

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Projekt ma na celu określenie wysokości
środków finansowych na niezwiązaną część
płatności uzupełniających za 2008r. , które
zostaną podzielone pomiędzy uprawnionych
rolników proporcjonalnie do określonej dla
każdego z nich indywidualnej ilości
referencyjnej tytoniu jasnego odmian typu
Virginia i odmian pozostałych .

20

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

7

www.bip.minrol.gov.pl

45 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
stawek płatności za ilość
skrobi zawartej w
ziemniakach skrobiowych

5

www.bip.minrol.gov.pl

3
4
Projekt rozporządzenia Rady
Określenie stawek zwrotu podatku akcyzowego
Ministrów stanowi wykonanie
na 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego
upoważnienia zawartego w art. 4 ust. do produkcji rolnej
4 ustawy z dnia 10.03.2006r. o
zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej.

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl

1
2
44 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 1 litr
oleju w 2009 r.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

Istota projektu

3
Delegacja dla Rady Ministrów
zawarta w art. 40 ust.2 ustawy z
dnia 09.05.2008r o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

21

5

MRiRW

Adres
BIP

7

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

4
Określenie szczegółowego sposobu zbycia
akcji w spółkach akcyjnych rolniczych rynków
hurtowych uwzględniając realizację celów
programu budowy rolniczych rynków
hurtowych oraz zapewnienie wpływu
producentów rolnych, grup producentów
rolnych oraz ich związków na funkcjonowanie
tych podmiotów
W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. Projekt rozporządzenia zakłada ustalenie od 1
o ustanowieniu “Programu
stycznia 2009 r. wielokrotności kwoty bazowej
modernizacji Policji, Straży
stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów
Granicznej, Państwowej Straży
na 2,65, tj. wzrost o 0,17 w stosunku do roku
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
poprzedniego. Wielkość wzrostu wynika z
latach 2007- 2009” (Dz. U. Nr 35,
załącznika nr 4 do ustawy o ustanowieniu
poz. 213) jednym z realizowanych
“Programu modernizacji Policji, Straży
zamierzeń jest wzmocnienie
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
motywacyjnego systemu uposażeń
Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009”.
funkcjonariuszy Policji, poprzez
podwyższenie wskaźników
wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 99 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji
wielokrotność kwoty bazowej
określa Rada Ministrów w formie
rozporządzenia.

Organ
odpowiedzialny

www.bip.minrol.g
ov.pl

1
2
47 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego sposobu
zbycia akcji w spółkach
akcyjnych rolniczych
rynków hurtowych Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
48 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
wielokrotności kwoty
bazowej, stanowiącej
przeciętne uposażenie
policjantów

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

Istota projektu

3
4
W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. Projekt rozporządzenia zakłada ustalenie od 1
stycznia 2009 r. wielokrotności kwoty bazowej
o ustanowieniu “Programu
stanowiącej przeciętne uposażenie
modernizacji Policji, Straży
funkcjonariuszy Straży Granicznej na 2,67, tj.
Granicznej, Państwowej Straży
wzrost o 0,17
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
w stosunku do roku poprzedniego. Wielkość
latach 2007- 2009” (Dz. U. Nr 35,
wzrostu wynika
poz. 213) jednym z realizowanych
z załącznika nr 4 do ustawy
zamierzeń jest wzmocnienie
o ustanowieniu “Programu modernizacji
motywacyjnego systemu uposażeń
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach
poprzez podwyższenie wskaźników
2007- 2009”.
wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 103 ustawy z dnia
12 października 1990 r. o Straży
Granicznej wielokrotność kwoty
bazowej określa Rada Ministrów w
formie rozporządzenia.

22

Organ
odpowiedzialny

5

MSWiA

Adres
BIP

7

bip.mswia.gov.pl

1
2
49 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
wielokrotności kwoty
bazowej, stanowiącej
przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Straży
Granicznej

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

Istota projektu

3
4
W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. Projekt rozporządzenia zakłada ustalenie od 1
stycznia 2009 r. wielokrotności kwoty bazowej
o ustanowieniu “Programu
stanowiącej przeciętne uposażenie
modernizacji Policji, Straży
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na 2,76,
Granicznej, Państwowej Straży
tj. wzrost o 0,18 w stosunku do roku
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
poprzedniego. Wielkość wzrostu wynika
latach 2007- 2009” (Dz. U. Nr 35,
z załącznika nr 4 do ustawy o ustanowieniu
poz. 213) jednym z realizowanych
“Programu modernizacji Policji, Straży
zamierzeń jest wzmocnienie
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
motywacyjnego systemu uposażeń
Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009”.
funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu, poprzez podwyższenie
wskaźników wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 90 ustawy z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rządu wielokrotność kwoty bazowej
określa Rada Ministrów w formie
rozporządzenia.

23

Organ
odpowiedzialny

5

MSWiA

Adres
BIP

7

bip.mswia.gov.pl

1
2
50 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
wielokrotności kwoty
bazowej, stanowiącej
przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

24

5

MSWiA

MSWiA

Antoni Podolski
Podsekretarz
Stanu

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKIK
UOKiK

7

bip.mswia.gov.
www.bip.uokik.gov.pl
pl

3
4
W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. Projekt rozporządzenia zakłada ustalenie od 1
stycznia 2009 r. wielokrotności kwoty bazowej
o ustanowieniu “Programu
stanowiącej przeciętne uposażenie
modernizacji Policji, Straży
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Granicznej, Państwowej Straży
na 2,59, tj. wzrost o 0,22 w stosunku do roku
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
poprzedniego. Wielkość wzrostu wynika
latach 2007- 2009” (Dz. U. Nr 35,
z załącznika nr 4 do ustawy
poz. 213) jednym z realizowanych
o ustanowieniu .
zamierzeń jest wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej, poprzez podwyższenie
wskaźników wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy.
Stosownie do art. 85 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej wielokrotność kwoty
bazowej określa Rada Ministrów w
formie rozporządzenia.
52 Projekt rozporządzenia
Projekt rozporządzenia jest
Rozporządzenie określi sposób tworzenia i
.
Rady Ministrów w sprawie wykonaniem upoważnienia
aktualizacji oraz struktury planów ochrony
sposobu tworzenia,
ustawowego zawartego w art. 6 ust. infrastruktury krytycznej.
aktualizacji oraz struktury 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
planów ochrony
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
infrastruktury krytycznej
Nr 89, poz. 590).
53
Konieczność wdrożenia
Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
Projekt rozporządzenia
.
Rozporządzenia Komisji (WE) nr
zmienionych przepisów wspólnotowych w
Rady Ministrów
271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zakresie procedury notyfikacji pomocy
zmieniającego
zmieniającego rozporządzenie (WE) publicznej.
rozporządzenie w sprawie
nr 794/2004 w sprawie wykonania
informacji przekazywanych
rozporządzenia Rady (WE) nr
w celu wydania opinii o
659/1999 ustanawiającego
planowanej pomocy
szczegółowe zasady stosowania art.
publicznej
93 Traktatu WE.

Adres
BIP

bip.mswia.gov.pl

1
2
51 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
wielokrotności kwoty
bazowej, stanowiącej
przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy
Państwowej Straży
Pożarnej

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

Lp
.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Akt wykonawczy do ustawy o
powszechnym spisie rolnym 2010 r.

56
Rozporządzenie Rady
.
Ministrów w sprawie
szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i
udostępniania krajowego
rejestru urzędowego
podziału terytorialnego
kraju oraz związanych z
tym obowiązków organów
administracji

Uwzględnienie zmian wynikających
z implementacji dyrektywy
2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14
marca 2007 r. ustanawiającej
infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie
Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz.
UE L 108 z 25.04.2007 r., str. 1-13)

5

Prezes UOKiK

Prezes GUS

Modernizacja rejestru TERYT w celu
przekształcenia go w operat przestrzenny.

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS
Prezes GUS

25

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

7

www.stat.gov.pl

55
Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów sprawie
56
szczegółowego wykazu
informacji przewidzianych
do aktualizacji i
uzupełnienia przez gminy

4
Nowelizacja rozporządzenia związana jest z
koniecznością usprawnienia sposobu
przepływu informacji między organami
tworzącymi system kontroli wyrobów, z
zastosowaniem nowoczesnych narzędzi
informatycznych. Zwiększenie przejrzystości, a
także racjonalizacja sprawozdawczości
wymagać będzie zmiany zakresu
gromadzonych danych oraz przebudowy
systemu informatycznego, przy pomocy
którego informacje dotyczące systemu kontroli
wyrobów są przekazywane między
poszczególnymi uczestnikami systemu.
Ponadto nowelizacja rozporządzenia wynika ze
zmian w strukturach organizacyjnych
niektórych organów wyspecjalizowanych.
Zapewnienie kompletności operatu
zawierającego wykazy gospodarstw rolnych i
określenie szczegółowego wykazu informacji
przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia
przez urzędy gmin

Adres
BIP

www.stat.gov.pl

3
Projekt stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art. 39b
ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodności.

Organ
odpowiedzialny

www.bip.uokik.gov.pl

1
2
54 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
55 zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
sposobu przepływu
informacji dotyczących
systemu kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel –
Prezes UOKiK

Lp
.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

59 Rozporządzenie Rady
.
Ministrów w sprawie
59 szczegółowego wykazu
danych zbieranych z
systemów informacyjnych
w powszechnym spisie
rolnym 2010 r.

Akt wykonawczy do ustawy o
powszechnym spisie rolnym 2010 r.

60 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
60 wykazu danych zbieranych
w powszechnym spisie
rolnym 2010 r. z systemów
informacyjnych
administracji publicznej
oraz wybranych systemów
poza-administracyjnych

Akt wykonawczy do ustawy o
powszechnym spisie rolnym 2010 r.

Określenie wykazu jednostek podziału
terytorialnego kraju, które będą objęte spisem
próbnym, mającym na celu sprawdzenie
rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych
i technicznych przewidzianych do
zastosowania w spisie.
Szczegółowe określenie zakresu danych, które
będą zbierane w powszechnym spisie rolnym
2010 r. oraz w badaniu metod produkcji rolnej,
w celu zabezpieczenia potrzeb informacyjnych
krajowych i Unii Europejskiej, a także
porównywalności danych.
Szczegółowe określenie rodzaju danych oraz
systemów informacyjnych administracji
publicznej, a także wybranych systemów
pozaadministracyjnych, z których będą
przekazywane dane na potrzeby PSR 2010 r.
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Prezes GUS

Prezes GUS

Prezes GUS

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS
Prezes GUS

7

www.stat.gov.pl

Akt wykonawczy do ustawy o
powszechnym spisie rolnym 2010 r.

5

www.stat.gov.pl

58
Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
58
wykazu jednostek podziału
terytorialnego kraju
objętych spisem próbnym

4
Określenie kryteriów obliczania
wynagrodzenia za wykonywanie czynności
związanych ze spisem dla osób wykonujących
te czynności w ramach umów zlecenia lub
umów o dzieło oraz wysokości i zasad
przyznawania dodatków spisowych i nagród
dla komisarzy spisowych i innych
pracowników służb statystyki publicznej
wykonujących prace związane ze spisem

Adres
BIP

www.stat.gov.pl

3
Akt wykonawczy do ustawy o
powszechnym spisie rolnym 2010 r.

Organ
odpowiedzialny

www.stat.gov.pl

1
2
57 Rozporządzenie Rady
.
Ministrów w sprawie
57 kryteriów obliczania
wynagrodzenia za
wykonywanie czynności
związanych ze spisem oraz
wysokości i kryteriów
przyznawania dodatków
spisowych i nagród

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Lp
.

Tytuł

Istota projektu

4
Zapewnienie kompletności operatu adresowomieszkaniowego w układzie gmin oraz
określenie szczegółowego wykazu informacji
przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia
przez urzędy gmin

Akt wykonawczy do ustawy o
narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2011 r.

Szczegółowe określenie danych wynikających
z tematów określonych w ustawie.

5

Prezes GUS

Prezes GUS

Szczegółowe określenie rodzaju danych oraz
systemów informacyjnych administracji
publicznej, a także wybranych systemów
pozaadministracyjnych, z których będą
przekazywane dane na potrzeby NSP 2011 r.
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Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

www.stat.gov.pl

Dostosowanie zapisów programu
Skorygowanie zapisów w poszczególnych
badań statystycznych statystyki
badaniach w wyniku zgłoszenia zmian przez
publicznej na rok 2008 do
autorów badań.
ewentualnych zmian wprowadzonych
w stanie prawnym i metodologii
badań

Prezes GUS

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

7

www.stat.gov.pl

Akt wykonawczy do ustawy o
narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2011 r.

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Adres
BIP

www.stat.gov.pl

3
Akt wykonawczy do ustawy o
narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2011 r.

Organ
odpowiedzialny

www.stat.gov.p
l

1
2
61 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
61 szczegółowego wykazu
informacji przewidzianych
do aktualizacji
i uzupełnienia przez gminy
62 Rozporządzenie Rady
.
Ministrów w sprawie
64 szczegółowego wykazu
danych dotyczących
tematów objętych
narodowym spisem
powszechnym ludności i
mieszkań 2011 r.
63 Rozporządzenie Rady
.
Ministrów w sprawie
65 szczegółowego wykazu
danych zbieranych z
systemów informacyjnych
w narodowym spisie
powszechnym ludności i
mieszkań 2011 r.
64 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
66 zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Lp
.

Tytuł

Istota projektu

3
4
Uwzględnienie ewentualnych zmian Wprowadzenie zmian symboli i nazw NTS w
w podziale terytorialnym kraju oraz celu uaktualnienia wykazu tych jednostek.
zmian w podziale na regiony (NTS1)
lub podregiony (NTS 3) rzutujących
na symbole i nazwy NTS, jakie mogą
być wprowadzone z dniem 1 stycznia
2009 r.

Prezes GUS

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Prezes GUS

Uproszczenie zbierania danych statystycznych
na temat wewnątrz-wspólnotowego handlu
towarami, określonymi w Dziale 99
Nomenklatury Scalonej.

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS
Prezes GUS
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Ma na celu zapewnienie
prawidłowych odniesień do
rozporządzenia Komisji (WE)
zmieniającego na kolejny rok
załącznik I do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej.

5

Adres
BIP

www.stat.gov.pl

Uwzględnienie zmian wynikających Wprowadzenie zmian identyfikatorów i nazw
z ewentualnych rozporządzeń Rady
jednostek podziału terytorialnego w celu
Ministrów wprowadzających zmiany uaktualnienia wykazu tych jednostek
w zasadniczym podziale
terytorialnym kraju, które mogą
obowiązywać od dnia 1 stycznia
2009 r. i rzutować na identyfikatory i
nazwy jednostek tego podziału.

Organ
odpowiedzialny

www.stat.gov.pl

1
2
65 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
67 zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS)
66 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
68 zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i
udostępniania krajowego
rejestru urzędowego
podziału terytorialnego
kraju oraz związanych z
tym obowiązków organów
administracji rządowej i
jednostek samorządu
terytorialnego
67 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów w sprawie
69 Nomenklatury Scalonej

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

Lp
.

Tytuł

Istota projektu

3
Dostosowanie zapisów programu
badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008 do
ewentualnych zmian wprowadzonych
w stanie prawnym i metodologii
badań

4
Zmiana progów statystycznych w
dostosowaniu do przepisów Unii Europejskiej
obowiązujących podmioty realizujące wymianę
towarową z krajami UE na następny rok
sprawozdawczy oraz do potrzeb systemu
INTRASTAT.
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Organ
odpowiedzialny

5

Rada Statystyki

Adres
BIP

7
www.stat.gov.pl

1
2
68 Projekt rozporządzenia
.
Rady Ministrów
70 zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań
statystycznych statystyki
publicznej na rok 2009

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię,
nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
6
Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny GUS

