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LIPIEC
1.

Projekt rozporządzenia Rady Konieczność objęcia
Ministrów
zmieniającego strefy
nowych
rozporządzenie
w
sprawie inwestycyjnych
Kostrzyńsko-Słubickiej SSE

obszarem Zmiana granic SSE
projektów

–

MF

Podsekretarz Stanu –
Jarosław Neneman

MF

MG

Teresa
Korycińska,
zastępca dyrektora DDIW,
Elżbieta Bujakowska,
referendarz

MG

Teresa
Korycińska,
zastępca dyrektora DDIW,
Elżbieta Bujakowska,
referendarz

www.mgip.
gov.pl

Uproszczenie procedury udzielania
pomocy regionalnej przez gminy w
formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości, na podstawie art. 7 ust.
3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
Rady gmin będą mogły udzielać,
pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z
nową inwestycją, na warunkach
określonych w rozporządzeniu, bez
konieczności notyfikacji tych uchwał
do Komisji Europejskiej
Projekt rozporządzenia Rady Konieczność objęcia obszarem Zmiana granic SSE
Ministrów
zmieniającego strefy
nowych
projektów
rozporządzenie
w
sprawie inwestycyjnych
Pomorskiej SSE

Podsekretarz
Stanu
Zbigniew Dynak

www.mgip .
gov. pl

4.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie udzielania
przez gminy pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji
lub tworzenie nowych miejsc
pracy
związanych
z nową
inwestycją

umożliwi zakończenie postępowań
wszczętych na podstawie ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji
niektórych
należności
publicznoprawnych od przedsiębiorców
przez
małych
i
średnich
przedsiębiorców
bez
wymogu
notyfikacji projektów pomocy do
Komisji Europejskiej
Określenie szczegółowych warunków
udzielania
pomocy
regionalnej
na
wspieranie
nowych
inwestycji
lub
tworzenie
nowych
miejsc
pracy
związanych z nową inwestycją, w formie
zwolnienia z podatku od nieruchomości,
wprowadzanego w drodze uchwały rady
gminy

bip.mf.gov.pl

3.

Ułatwienie
zakończenia
postępowań na podstawie ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. ustawy o
restrukturyzacji
niektórych
należności publicznoprawnych od
przedsiębiorców

bip.mf.gov.pl

2.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
w
sprawie
szczegółowych
warunków
udzielania małym i średnim
przedsiębiorcom
pomocy
publicznej na restrukturyzację
niektórych
należności
publicznoprawnych

1

2

3

5.

6.

7.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

MG

Teresa
Korycińska,
zastępca dyrektora DDIW,
Elżbieta Bujakowska,
referendarz
Teresa
Korycińska,
zastępca dyrektora DDIW,
Elżbieta Bujakowska,
referendarz

Projekt rozporządzenia Rady Konieczność objęcia
Ministrów
zmieniającego strefy
nowych
rozporządzenie
w
sprawie inwestycyjnych
Starachowickiej SSE

obszarem Zmiana granic SSE
projektów

Projekt rozporządzenia Rady Konieczność objęcia
Ministrów
zmieniającego strefy
nowych
rozporządzenie
w
sprawie inwestycyjnych
Tarnobrzeskiej SSE

obszarem Zmiana granic SSE
projektów

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Planu
Informatyzacji Państwa na rok
2006 r.

Realizacja upoważnienia zawartego
w art. 6 ust. 1 ustawy o
informatyzacji
działalności
podmiotów realizujących zadania
publiczne

Przyczyną opracowania projektu
jest potrzeba ustalenia granic
niektórych gmin i miast. Zakres
rozporządzenia jest uzależniony od
wpływających wniosków

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

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

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

Marek Słowikowski,
Dyrektor
Departamentu
Informatyzacji
MSWiA

MSWiA

Katarzyna Golat,
Dyrektor
Departamentu
Administracji Publicznej

MSWiA

Piotr Gisman,
Dyrektor
Departmanetu
Prawnego
i
Integracji
Europejskiej WUG

bip.mswia.gov .pl

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

Projekt określa priorytety rozwoju
systemów
teleinformatycznych
używanych
do
realizacji
zadań
publicznych,
zestawienie
oraz
charakterystykę ponadsektorowych i
sektorowych
projektów
informatycznych, program działań w
zakresie
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego oraz określenie zadań
publicznych, które będą realizowane z
wykorzystaniem drogi elektronicznej
Celem
projektu
jest
stworzenie,
łączenie, dzielenie i znoszenie gmin i
powiatów oraz ustalenie ich granic,
nazw i siedzib władz

MG

bip.mswi a.gov
.pl

9.

Organ
odpowied
zialny

bip.mswia.go v.pl

8.

Istota projektu

www.mgip.
gov.pl

Tytuł

www.mgip.
gov.pl
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potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie
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10. Projekt

11. Projekt

12. Projekt

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt ma na celu określenie
świadczeń
pieniężnych,
które
niezależnie od uposażenia przysługują
funkcjonariuszom SG delegowanym do
pełnienia służby w kontyngencie poza
granicami państwa, m.in. dodatek
zagraniczny,
dodatek
wojenny,
świadczenie z tytułu uszczerbku na
zdrowiu
Projekt ma na celu usunięcie z
rozporządzenia zapisów regulujących
przesłanki
opróżnienia
lokalu
mieszkalnego i kwatery, zapisów
odnoszących
się
do
odrębności
organizacyjnej Granicznej Placówki SG
Warszawa-Okęcie;
usunięcie
z
formularzy wniosków o przydział
lokalu klauzul zgody na przetwarzanie
danych osobowych
Projekt określa szczegółowy sposób
realizacji
uprawnień
bezpłatnego
zakwaterowania
i
wyżywienia,
bezpłatnego przewozu do miejsca
pełnienia służby lub wykonywania
pracy
na
obszarze
działania
kontyngentu,
ubezpieczenia
od
następstw nieszczęśliwych wypadków –
przysługujących
funkcjonariuszom
delegowanym
do
służby
oraz
pracownikom
zatrudnionym
w
kontyngencie Straży Granicznej

Marcin Własnowolski,
Dyrektor Biura Prawnego
KGSG
MSWiA

Marcin Własnowolski,
Dyrektor Biura Prawnego
KGSG
MSWiA

Marcin Własnowolski,
Dyrektor Biura Prawnego
KGSG

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

rozporządzenia Rady Realizacja upoważnienia z art.
Ministrów
w
sprawie 147m pkt 5 ustawy o Straży
szczegółowego sposobu realizacji Granicznej
uprawnień
przysługujących
funkcjonariuszom
Straży
Granicznej oraz pracownikom
zatrudnionym w kontyngencie
Straży Granicznej

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mswia.gov.pl

rozporządzenia Rady Realizacja upoważnienia zawartego
Ministrów
w
sprawie w art. 147m pkt 3 ustawy o Straży
dodatkowych
świadczeń Granicznej
przysługujących
funkcjonariuszom
Straży
Granicznej
w
związku
z
delegowaniem
do
pełnienia
służby w kontyngencie poza
granicami państwa

Organ
odpowied
zialny

bip. ms wia.gov.pl

rozporządzenia Rady Realizacji upoważnienia zawartego
Ministrów w sprawie należności w art. 147m pkt 1 ustawy o Straży
pieniężnych
otrzymywanych Granicznej
przez funkcjonariuszy Straży
Granicznej delegowanych do
pełnienia służby w kontyngencie
poza granicami państwa

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

13. Projekt

14. Projekt

15. Projekt rozporządzenia Rady Na podstawie art.39 g ust.1 ustawy

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt określa warunki i tryb
delegowania funkcjonariuszy SG do
pełnienia służby poza granicami
państwa
w
kontyngencie
Straży
Granicznej,
a
także
warunki
odwoływania do kraju i przedłużania
czasu delegowania oraz szczegółową
procedurę
kwalifikowania
funkcjonariuszy do pełnienia służby w
kontyngencie, wymagane badania i
szkolenia, podmioty właściwe do
podejmowania decyzji w tych sprawach
oraz zakres podległości służbowej
Projekt określa warunki, jakie musi
spełniać osoba, która może być
zatrudniona
jako
pracownik
w
kontyngencie
Straży
Granicznej
wykonującym zadania poza granicami
Polski, określa stanowiska pracy w
kontyngencie, na których mogą być
zatrudniane
osoby
niebędące
funkcjonariuszami Straży Granicznej
oraz kwestie wynagrodzenia i innych
świadczeń przysługujących za pracę w
kontyngencie
Projekt
rozporządzenia
stanowi
aktualizację rozporządzenia RM z dnia
4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia
Programu rzeczowo-finansowego dla
inwestycji drogowych realizowanych z
wykorzystaniem środków Krajowego
Funduszu Drogowego

Marcin Własnowolski,
Dyrektor Biura Prawnego
KGSG

MSWiA

Marcin Własnowolski,
Dyrektor Biura Prawnego
KGSG

MSWiA

Jarosław Waszkiewicz,
Zastępca
Dyrektora
Departamentu Budżetu i
Finansowania
MT

www.m tib.gov.pl

Ministrów
zmieniającego z dnia 27 października 1994 r. o
rozporządzenie
w
sprawie autostradach płatnych oraz o
ustalenia Programu rzeczowo- Krajowym Funduszu Drogowym
finansowego dla inwestycji
drogowych realizowanych z
wykorzystaniem
środków
Krajowego
Funduszu
Drogowego

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip. ms wia.gov.pl

rozporządzenia Rady Realizacja upoważnienia zawartego
Ministrów w sprawie trybu i w art. 147m pkt 4 ustawy o Straży
warunków
zatrudnienia Granicznej
pracowników w kontyngencie
Straży
Granicznej
i
ich
wynagradzania

Organ
odpowied
zialny

bip.mswia.gov.pl

rozporządzenia Rady Realizacja
upoważnienia
Ministrów w sprawie służby ustawowego zawartego w art. 147m
funkcjonariuszy
Straży pkt 2 ustawy o Straży Granicznej
Granicznej w kontyngencie poza
granicami państwa

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

16. Projekt rozporządzenia Rady Podstawa prawna – art. 45 ustawy z Projekt określi wymagania techniczne i
Ministrów
w
sprawie
szczegółowych
warunków
bezpiecznej pracy ze źródłami
promieniowania jonizującego

www.mos.g ov.pl

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Magdalena Akonom
Dyrektor
Departamentu
nr 1 do rozporządzenia w punkcie
Prawnego
dotyczącym
zawartości
programu
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej, a także wskazuje, jakie
dokumenty należy dołączyć do wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie MŚ/PAA
działalności ze źródłami wysoko
aktywnymi

17. Projekt rozporządzenia Rady Podstawa prawna – art. 6 pkt 2 Projekt proponuje zmianę załącznika
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
– Prawo atomowe, w brzmieniu
nadanym przez ustawę z dnia 24
lutego 2006 r. o zmianie ustawy –
Prawo atomowe.
Wdrożenie do prawa krajowego
postanowień
dyrektywy
2003/122/Euratom z dnia 22
grudnia 2003 r. w sprawie kontroli
wysoce radioaktywnych źródeł
zamkniętych
i
odpadów
radioaktywnych

Ministrów
zmieniającego marca 2003 r. o transporcie
rozporządzenie
w
sprawie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz.
wykazu linii kolejowych o 789m z późn. Zm.)
państwowym znaczeniu

polegająca na ograniczeniu długości
linii
kolejowych
o
znaczeniu
państwowym,
wynikająca
z
ograniczenia długości linii kolejowych
o znaczeniu państwowym ze względów
wyłącznie obronnych

MT

20.

odwołują się niektóre przepisy publicznej udzielanej w różnych
obowiązującego
rozporządzenia formach na ekwiwalent dotacji brutto
oraz konieczność korekty wzorów (netto)
do obliczania pomocy
Art. 138f ust. 4 ustawy – Prawo
zamówień publicznych
Dyrektywa 2004/17
Dyrektywa 2004/18

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

Prezes
UOKiK

Prezes
UZP

Piotr Pełka
Dyrektor
Departamentu
monitorowania
Pomocy
Publicznej

Andrzela
GawrońskaBaran
Naczelnik
Wydziału
Legislacji w
Departamencie Prawnym

www.uzp.gov.pl

Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego
sposobu
obliczania wartości pomocy
publicznej
udzielanej
w
różnych formach
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie organów
właściwych do występowania
do Komisji Europejskiej z
wnioskiem
o
stwierdzenie
prowadzenia działalności na
rynku konkurencyjnym, do
którego
dostęp
nie
jest
ograniczony

bip.uok ik .gov. pl

19. Projekt rozporządzenia Rady Uchylenie przepisów, do których Określenie sposobu obliczania pomocy

Mirosława
Kuczyńska
-Naczelnik
Wydziału
Departament
Kolei
i
Transportu Kolejowego

www.mtib.g ov.pl

18. Projekt rozporządzenia Rady Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 Zmiana załącznika do rozporządzenia

ww w.mos.gov.pl

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

21. Projekt rozporządzenia Rady Akt wykonawczy do art. 18 ustawy Program ujmuje badania prowadzone
Ministrów
w
sprawie
programu
badań
statystycznych
statystyki
publicznej na rok 2007

Melania Pupkiewicz
przez Prezesa GUS, ministrów i
Zastępca
dyrektora
w
kierowników naczelnych i centralnych
Sekretariacie Prezesa GUS
organów administracji rządowej oraz
Prezesa NBP, jak również realizowane
wspólnie przez służby statystyki
publicznej z innymi naczelnymi lub
centralnymi organami administracji
rządowej. Badania te będą realizowane
Rada
na podstawie informacji zbieranych Statystyki
obligatoryjnie
i
na
zasadach
dobrowolności
w
formie
sprawozdawczości bieżącej w 2007 r.,
sprawozdawczości rocznej z danymi za
rok
2007,
przekazywanej
przez
podmioty
w
roku
2008
oraz
wskazanych danych za lata poprzednie.
Program
stanowi
podstawę
do
zbierania,
przekazywania
i
opracowywania danych statystycznych

www.sta t.
gov.pl

z dnia 19 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. Nr
88, poz. 439, późn. zm.). Program
badań statystycznych na podstawie
propozycji przygotowanych przez
Prezesa GUS – jest ustalany
corocznie na każdy następny rok i
przedstawiany Radzie Ministrów,
nie później niż do dnia 30 czerwca
każdego roku

SIERPIEŃ
22. Projekt rozporządzenia Rady Potrzeba wydania przedmiotowego Projekt ma na celu określenie stawki

krajowych płatności uzupełniających
dla producentów surowca tytoniowego
za surowiec pochodzący ze zbiorów
2006 r. Przewiduje się wprowadzenie
odrębnych stawek płatności dla tytoniu
jasnego – odmian typu Virginia i
pozostałych odmian tytoniu

Tomasz
Figurski
Specjalista w
Departamencie Wspólnej
Organizacji
Rynków
Rolnych w MRiRW
MRiRW

bip.minrol.gov .pl

Ministrów w sprawie stawki rozporządzenia
wynika
z
płatności dla producentów konieczności corocznego określenia
surowca tytoniowego
stawki
krajowych
płatności
uzupełniających dla producentów
surowca tytoniowego
/art. 33f ust. 5 ustawy z dnia 19
grudnia 2003 r. o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu/

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

rozporządzenia Rady
Ministrów
w
sprawie
wykrywania skażeń i właściwości
organów w tych sprawach

Realizacja
upoważnienia
ustawowego w art. 6 ust. 2 pkt 5
ustawy o powszechnym obowiązku
obrony RP

Projekt ma na celu określenie zadań
poszczególnych podmiotów w ramach
współdziałania systemów obserwacji
pomiarów, analiz i powiadamiania o
skażeniach w tym określenie zasad
wzajemnej współpracy i wymiany
pomiędzy tymi podmiotami informacji
o zagrożeniach oraz opracowanie tabeli
sygnałów powszechnego ostrzegania
Istotą
projektu
jest
utworzenie
morskiego przejścia granicznego w
Międzyzdrojach
z
przeznaczeniem
głównie dla ruchu turystycznego, co ma
w pozytywny sposób wpłynąć na
rozwój
miasta
oraz
sąsiednich
miejscowości
Wejście
w życie rozporządzenia
umożliwi
przyznawanie
odznaki
honorowej osobom, które aktywnie
uczestniczą
we
wdrażaniu
i
usprawnianiu metod pracy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej

Potrzeba
opracowania
przedmiotowego aktu prawnego
wiąże się z inicjatywą władz
lokalnych miasta Międzyzdroje
zmierzającą
do
utworzenia
morskiego przejścia granicznego w
Międzyzdrojach
Wprowadzenie
przedmiotowego
rozporządzenia ustanowi odznakę
honorową jako odznaczenie dla
osób czynnie działających na rzecz
ochrony zdrowia ludności, poprawy
warunków
zdrowotnych
i
higienicznych ludności

Adres
BIP

5

6

7

Bogusław Cichoń,
Dyrektor
Departamentu
Zarządzania Kryzysowego
MSWiA

Marcin Własnowolski,
Dyrektor Biura Prawnego
KGSG
MSWiA

Andrzej Wojtyła, Główny
Inspektor Sanitarny
MZ

www.mz.gov.pl

25.

rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
ustalenia morskich i stałych
lotniczych przejść granicznych
oraz rodzaju ruchu dozwolonego
przez te przejścia
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
w
sprawie
ustanowienia
odznaki
honorowej „Za zasługi dla
Państwowej
Inspekcji
Sanitarnej”

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mswia.gov.pl

24. Projekt

Organ
odpowied
zialny

bip.mswia.g ov.pl

23. Projekt

Istota projektu

W R Z ES I E Ń
26. Projekt rozporządzenia Rady Wykonanie

Podsekretarz
Stanu
Zbigniew Dynak

MF

–
bip.mf.gov.pl

delegacji ustawowej Określenie warunków, po spełnieniu
Ministrów
w
sprawie określonej w ustawie Ordynacja których podatnicy mogą uzyskać ulgę w
szczegółowych
warunków podatkowa
spłacie zobowiązań podatkowych z
udzielania ulg w spłacie
przeznaczeniem na restrukturyzację
zobowiązań
podatkowych,
przedsiębiorcy
stanowiących
pomoc
na
restrukturyzację
przedsiębiorców
oraz
określenia przypadków, w
których ulgi udzielane są jako
pomoc indywidualna

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

rozporządzenia Rady
Ministrów
w
sprawie
szczegółowych
warunków
udzielania
pomocy
na
restrukturyzację
w
formie
poręczeń i gwarancji

Przyczyną przygotowania projektu
rozporządzenia jest dostosowanie
przepisów dotyczących udzielania
pomocy publicznej na restrukturyzację
do uregulowań obowiązujących w tym
zakresie w Unii Europejskiej.

Istotą projektu jest umożliwienie małym i
średnim przedsiębiorcom korzystania z
pomocy na restrukturyzację w formie
poręczeń i gwarancji bez konieczności
indywidualnego notyfikowania Komisji
Europejskiej każdorazowego przypadku
udzielania takiej pomocy
Istotą projektu jest umożliwienie małym i
średnim przedsiębiorcom korzystania z
pomocy na restrukturyzację w formie:
zamiany wierzytelności na akcje lub
udziały, rozłożenia spłaty wierzytelności na
raty oraz umorzenia wierzytelności bez
konieczności
indywidualnego
notyfikowania
Komisji
Europejskiej
każdorazowego przypadku udzielania takiej
pomocy
Doprecyzowanie obszarów szczególnie
istotnych dla gospodarki RP oraz
zróżnicowanie wielkości mnożników
offsetowych w celu zmotywowania
zagranicznych
dostawców
do
realizowania zobowiązań offsetowych
najkorzystniejszych z punktu widzenia
gospodarki RP

27. Projekt

29. Projekt

rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
warunków i trybu planowania i
finansowania
zadań
wykonawczych
w
ramach
przygotowań obronnych państwa
przez
organy
administracji
rządowej i organy samorządu
terytorialnego

5

6

7

Zmiana zapisów dotyczących terminów
opracowania:
–
programu
pozamilitarnych
przygotowań obronnych,
– programu doskonalenia obrony
cywilnej,
– oceny pozamilitarnych przygotowań
obronnych,
– Raportu o stanie obronności

Sekretarz Stanu – Jarosław
Pietras
MF

Sekretarz Stanu – Jarosław
Pietras

MF

Ewa
Naczelnik
DDOF

Surowiecka,
Wydziału

MG

Lech Kościuk,
Dyrektor
Departamentu
Polityki Obronnej
MON

www.b iu let yn .mon.gov.pl

30. Projekt

Efektywniejsze
wykorzystanie
umów offsetowych dla rozwoju
gospodarczego kraju.
Cel ten odpowiada celowi projektu
ustawy o zmianie ustawy o
niektórych
umowach
kompensacyjnych zawieranych w
związku z umowami dostaw na
potrzeby
obronności
i
bezpieczeństwa państwa, który w
dniu 16 maja 2006 r. został
przyjęty przez Radę Ministrów
Zmiana
cyklu
planowania
obronnego z 6–letniego na 10–letni
(analogiczny do cyklu planowania
NATO)

Adres
BIP

www.mgip.gov.pl

rozporządzenia Rady
Ministrów
w
sprawie
szczegółowych zasad zaliczania
zobowiązań
offsetowych
zagranicznego
dostawcy
uzbrojenia
lub
sprzętu
wojskowego na poczet wartości
umowy offsetowej

Przyczyną przygotowania projektu
rozporządzenia jest dostosowanie
przepisów dotyczących udzielania
pomocy publicznej na restrukturyzację
do uregulowań obowiązujących w tym
zakresie w Unii Europejskiej

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mf.gov .pl

rozporządzenia Rady
Ministrów
w
sprawie
szczegółowych
warunków
udzielania
niektórym
przedsiębiorcom,
będącym
dłużnikami Skarbu Państwa z
tytułu
wykonania
umów
poręczenia i gwarancji, pomocy
na restrukturyzację

Organ
odpowied
zialny

bi p.mf.gov.pl

28. Projekt

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

31. Projekt rozporządzenia Rady Konieczność

32. Projekt rozporządzenia Rady

Alina
WojtowiczPomierna
Dyrektor
Biura
Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych

MPiPS

Ewa Pomian-Wojcieszczuk
Zastępca
Dyrektora
Departamentu Prawa Pracy

MPiPS

http://ww w.mps.
gov.pl./ bi p/

Ministrów
w
sprawie
wysokości
minimalnego
wynagrodzenia za pracę na
2007 r.

Projekt
powtarza
rozwiązania
funkcjonującego
obecnie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18
maja
2004
r.
w
sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy
przedsiębiorcom
zatrudniającym osoby niepełnosprawne,
jednak podstawę prawną do wydania
nowego rozporządzenia będzie art. 70
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004
roku o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej.
Zawarte w projekcie rozwiązania
umożliwiają
udzielanie
pomocy
publicznej w sytuacji, gdy beneficjent
przekroczy
określony
przepisami
rozporządzenia
pułap
otrzymanej
pomocy w wysokości 15 mln euro pod
warunkiem jej notyfikacji do Komisji
Europejskiej
oraz
uzyskania
pozytywnej decyzji Komisji
Rozporządzenie zostanie wydane, Ustalenie
wysokości
minimalnego
jeżeli Trójstronna Komisja ds. wynagrodzenia za pracę od dnia 1
Społeczno
Gospodarczych
nie stycznia 2007 r.
uzgodni wysokości minimalnego
wynagrodzenia do 15 lipca br.
/art. 2 ust. 5 ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę/.
W
przypadku
uzgodnienia
wysokość
minimalnego
wynagrodzenia zostanie ogłoszona
w obwieszczeniu Prezesa Rady
Ministrów (art. 2 ust. 4 ustawy).

http://www.mps.gov.pl/bip/index.p hp?idkat=300

Ministrów
w
szczegółowych
udzielania
przedsiębiorcom
zatrudniającym
niepełnosprawne

zmiany podstawy
sprawie prawnej
rozporządzenia
oraz
warunków wprowadzenie
możliwości
pomocy udzielania
pomocy
publicznej
ponad kwotę 15 mln euro po
osoby indywidualnym zgłoszeniu jej do
Komisji Europejskiej i uzyskaniu
pozytywnej decyzji.
Dotychczasowa
podstawa
do
wydania
w/w
rozporządzenia
przestanie obowiązywać z dniem 30
czerwca 2007 r.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

stan
prawny
określony w rozporządzeniu z dnia
29 czerwca 2004 r. wymaga
dostosowania
do
regulacji
wprowadzonych ustawami:
– o likwidacji Rządowego Centrum
Studiów Strategicznych,
–
o
funkcjonariuszach
Służb
Kontrwywiadu Wojskowego oraz
służby Wywiadu Wojskowego,
– o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Potrzeba wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy o
postępowaniu
w
sprawach
dotyczących pomocy publicznej

Zmiany
w tabelach stanowisk;
nowelizacja rozporządzenia będzie
polegała na:
wykreśleniu Prezesa i Wiceprezesa
RCSS,
- rozszerzeniu zakresu podmiotowego o pracowników KW, WW,
CBA

Potrzeba wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy o
postępowaniu
w
sprawach
dotyczących pomocy publicznej

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

Potrzeba wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy o
postępowaniu
w
sprawach
dotyczących pomocy publicznej

Określenie
zakresu
informacji
o
Aleksandra Szelągowska otrzymanej pomocy publicznej innej
Dyrektor
Departamentu
niż pomoc de minimis albo pomoc de
Finansów w MRiRW
MRiRW/
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
UOKiK

Wykonanie
upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 38
ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji
niektórych
rynków
rolnych

Określenie stawki płatności za ilość
skrobi
zawartej
w
ziemniakach
skrobiowych
dostarczonych
przez
producenta rolnego

33. Projekt rozporządzenia Rady Dotychczasowy

-

6

7

Ewa Pomian-Wojcieszczuk
Zastępca
Dyrektora
Departamentu Prawa Pracy

MPiPS

Określenie zakresu informacji i wzorów
Aleksandra Szelągowskazaświadczeń o udzielonej pomocy de
Dyrektor
Departamentu
minimis albo pomocy de minimis w MRiRW/ Finansów w MRiRW
rolnictwie lub rybołówstwie
UOKiK

MRiRW

MRiRW

Aleksandra Szelągowska
-Dyrektor
Departamentu
Finansów w MRiRW

Magdalena Dąbrowska –
specjalista
w
Departamencie Wspólnej
Organizacji
Rynków
Rolnych w MRiRW

bi p.minrol.gov.
pl

37.

5

bip.minr ol.gov.pl

36.

Adres
BIP

bip.minrol.g
ov.pl

35.

Ministrów
w
sprawie
zaświadczeń o pomocy de
minimis albo pomocy de
minimis
w
rolnictwie
i
rybołówstwie
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie zakresu
sprawozdań
o
udzielonej
pomocy
publicznej
w
rolnictwie lub rybołówstwie
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie zakresu
informacji
o
otrzymanej
pomocy publicznej innej niż
pomoc de minimis albo pomoc
de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie stawek
płatności dla producentów
ziemniaków skrobiowych

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.minrol.gov.
pl

34. Projekt rozporządzenia Rady

Organ
odpowied
zialny

http://ww w.mps.gov.pl./bip/

Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
zasad
wynagradzania
pracowników
niebędących
członkami
korpusu
służby
cywilnej
zatrudnionych
w
urzędach
administracji
rządowej
i
pracowników
innych jednostek

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

39.

i

zakresu

Konieczność wydłużenia terminu Zmiana
terminu
przeprowadzenia
realizacji programu prywatyzacji procesu prywatyzacji Krajowej Spółki
Krajowej Spółki Cukrowej SA
Cukrowej celem zwiększenia liczby
uprawnionych
plantatorów
buraka
cukrowego i pracowników do objęcia
akcji

Dokonanie
korekty
zapisów
w
poszczególnych badaniach w wyniku
zmian, jakie są wprowadzane

W wyniku decyzji Komisji Europejskiej
Państwa Członkowskie zobowiązane
zostały do podjęcia środków w celu
zapewnienia, że na rynek wprowadzane
są wyłącznie zapalniczki zabezpieczone
przed uruchomieniem przez dzieci oraz
zakazania wprowadzania na rynek
zapalniczek - gadżetów

PAŹDZIERNIK

MSP

Dyrektor Paweł Pacholski

MSP

Prezes
GUS

Prezes
UOKiK

Melania Pupkiewicz,
Zastępca
dyrektora
w
Sekretariacie Prezesa GUS

Urszula Szalkowska
p.o. Dyrektora
Departamentu
Nadzoru
Rynku

bip .uoki k. gov.p l

Dostosowanie zapisów programu
badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2006 do zmian
wprowadzonych w obowiązującym
stanie prawnym; dot. danych za rok
2006
Rozporządzenie
transponujące
decyzję
Komisji
Europejskiej
zostanie wydane na podstawie art.
28 ust. 2 ustawy o ogólnym
bezpieczeństwie
produktów.
Zgodnie z art. 6.1 ww. decyzji,
termin jej wdrożenia do krajowego
porządku prawnego upływa 11
września 2006 r.

Andrzej Chwas –
Główny Specjalista

www.stat.
gov.pl

41.

delegacji ustawowej Określenie
celów
zawartej w projekcie ustawy o przekazywanej dotacji
zmianie ustawy o Polskiej Agencji
Prasowej SA

www.bip.msp .gov. pl

40.

Ministrów w sprawie zasad
oraz
szczegółowego
trybu
przyznawania, rozliczania i
kontroli
wykorzystywania
dotacji podmiotowej
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
programu
prywatyzacji
Krajowej Spółki Cukrowej
Spółka Akcyjna oraz trybu
zbywania akcji tej spółki
plantatorom
buraków
cukrowych oraz pracownikom
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
programu
badań
statystycznych
statystyki
publicznej na rok 2006
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
transponującego
decyzję Komisji Europejskiej z
dnia 11 maja 2006 r., w
sprawie
zabezpieczeń
zapalniczek
przed
uruchomieniem przez dzieci

www.b ip .msp.g
o v.pl

38. Projekt rozporządzenia Rady Wykonanie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

42. Projekt rozporządzenia Rady Wykonanie

upoważniania
Ministrów w sprawie legalnych ustawowego zawartego w art. 5 ust.
jednostek miar
2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. –
Prawo o miarach

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Iwona Kamińska
gł. Specjalista DDRE

MG

www.mgip .gov. pl

Projektowane
rozporządzenie
było
poprzedzone
rozporządzeniami
wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt
2 i ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
– Prawo o miarach:
1) Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie
legalnych jednostek miar;
2) Rady
Ministrów
w
sprawie
dopuszczenia
do
stosowania
jednostek miar nienależących do
Międzynarodowego
Układu
Jednostek Miar (SI).
Rozporządzenie, o którym mowa w pkt 1, na
podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004
r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz.
U. Nr 141, poz. 1493) zachowuje moc do
czasu wydania nowego aktu wykonawczego,
nie dłużej jednak niż przez okres 30 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy.
Rozporządzenie, o którym mowa w pkt 2,
utraciło moc z dniem wejścia w życie ww.
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie
ustawy – Prawo o miarach, zmieniającej treść
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. –
Prawo o miarach, upoważniającego do
wydania nowego rozporządzenia

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

43. Projekt

Ministrów w sprawie stawek
dopłat do powierzchni upraw
roślin wykorzystywanych na
cele energetyczne w 2006 r.

upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 3g
ust. 5 ustawy dnia 29 grudnia 1993
r.
o
utworzeniu
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa

Adres
BIP

4

5

6

7

Nowelizacja umożliwi finansowanie
tych zadań określonych w ustawie
o rehabilitacji (...), które dotąd nie były
uwzględnione
w
obowiązującym
rozporządzeniu w sprawie algorytmu,
a także pozwoli na bardziej elastyczne
gospodarowanie środkami PFRON w
związku
ze
zmianą
rozwiązań
dotyczących finansowania zakładów
aktywności zawodowej

Określenie
stawek
płatności
uzupełniających w 2006r. dla chmielu
oraz
roślin
określonych
w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
14 marca 2006 r. w sprawie rodzajów
roślin
objętych
płatnościami
uzupełniającymi w 2006 r.
Określenie stawki dopłaty do 1 ha
powierzchni
upraw
roślin
wykorzystywanych
na
cele
energetyczne na 2006 r., tj. wierzby i
róży bezkolcowej

Alina
WojtowiczPomierna
Dyrektor
Biura
Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych
MPiPS

Aleksandra Szelągowska,
Dyrektor
Departamentu
Finansów
MRiRW

MRiRW

Aleksandra Szelągowska,
Dyrektor
Departamentu
Finansów

bip.minrol.gov.
pl

45. Projekt rozporządzenia Rady Wykonanie

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.minrol.gov .pl

44.

Konieczność uwzględnienia przy
rozdziale środków przyznanych
algorytmem zadań wynikających z
art. 11, 26d ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych,
a
także
potrzeba zmiany §5 niniejszego
rozporządzenia,
który
dotyczy
przyznawania
środków
na
działalność zakładów aktywności
zawodowej
Projekt rozporządzenia Rady Wykonanie
upoważnienia
Ministrów w sprawie stawek ustawowego zawartego w art. 2 ust.
płatności uzupełniających w 5 pkt 2 ustawy o płatnościach
2006 r.
bezpośrednich do gruntów rolnych i
oddzielnej płatności z tytułu cukru

Organ
odpowied
zialny

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

rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
algorytmu
przekazywania
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych samorządom
wojewódzkim i powiatowym

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

46. Projekt rozporządzenia Rady Zmiana upoważnienia ustawowego Rozporządzenie

Andrzej Merta – radca
Prezesa PAA do spraw
monitoringu radiacyjnego
kraju

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

określi
wymagania
zawartego w art. 6 pkt 3 ustawy – dotyczące:
Prawo atomowe, polegająca na 1) zawartości naturalnych izotopów
rozszerzeniu
zakresu
spraw
promieniotwórczych potasu K-40, radu
przekazywanych do unormowania
Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i
aktem wykonawczym, a także na
materiałach stosowanych w budynkach
dodaniu wytycznych do wydania
przeznaczonych na pobyt ludzi i
aktu wykonawczego
inwentarza żywego, a także w
odpadach przemysłowych stosowanych
w budownictwie;
2) kontroli zawartości tych izotopów, w
tym w szczególności:
a) warunki, jakie muszą spełniać
laboratoria prowadzące kontrolę MŚ/PAA
odnośnie
do
systemu
zapewnienia
jakości
wykonywanych
badań,
wyposażenia,
warunków
lokalowych i środowiskowych
oraz
częstotliwości
uczestniczenia
w
międzylaboratoryjnych
pomiarach
porównawczych,
b) sposób pobierania próbek i ich
pomiaru
oraz
czynniki
uwzględniane przy interpretacji
wyników pomiaru

htt p: //ww.mos.gov.pl/bip/

Ministrów w sprawie wymagań
dotyczących
zawartości
naturalnych
izotopów
promieniotwórczych
w
surowcach
i
materiałach
stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi
i inwentarza żywego, a także w
odpadach
przemysłowych
stosowanych w budownictwie,
oraz kontroli zawartości tych
izotopów

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

47. Projekt rozporządzenia Rady Zmiana przepisu art. 33 ustawy – Rozporządzenie określa:
Ministrów w sprawie dotacji Prawo
atomowe,
regulującego
1) wzór wniosku o udzielenie

48. Projekt rozporządzenia Rady Zmiana upoważnienia ustawowego

www.paa. gov.p l/ BIP/index.htm

zawartego w art. 62 ust. 4 pkt 3
ustawy
–
Prawo
atomowe,
polegająca na zmianie zakresu
spraw
przekazywanych
do
unormowania aktem wykonawczym

http://ww.mos. gov.p l/bip/

Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
udzielania zgody na przywóz
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
wywóz
z
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i
tranzyt przez to terytorium
wypalonego paliwa jądrowego
przeznaczonego do przerobu
lub przechowywania

dotacji i termin jego składania
oraz dokumenty, jakie należy
dołączyć do wniosku;
2) termin zawiadomienia przez
Prezesa Agencji podmiotu,
który
złożył
wniosek
o
udzielenie dotacji, o udzieleniu
dotacji i jej wysokości albo o MŚ/PAA
odmowie udzielenia dotacji;
1) sposób
dokumentowania
wykorzystania dotacji;
2) wzory raportów kwartalnych i
końcowych z wykonywania
działalności, na którą została
udzielona dotacja oraz terminy
ich
składania
Prezesowi
Agencji
Rozporządzenie określa:
Maciej Jurkowski dyrektor
1) przesłanki udzielania zgody na:
Departamentu
a) przywóz
na
terytorium
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej,
Jądrowego i Radiacyjnego
b) wywóz
z
terytorium
PAA
Rzeczypospolitej Polskiej,
c) tranzyt
przez
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
MŚ/PAA
wypalonego paliwa jądrowego
przeznaczonego do przerobu lub
przechowywania;
2) sposób postępowania w sprawie
ubiegania się o zgodę oraz wzór
dokumentu związanego z tym
postępowaniem

ww w.paa.gov.pl/BIP/ind ex.htm

kwestie udzielania dotacji celowej
w celu zapewnienia bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej
kraju

http://ww.mos.gov.pl/bip/

celowej udzielanej w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
jądrowego
i
ochrony
radiologicznej
kraju
przy
stosowaniu
promieniowania
jonizującego

Stanisław Szpilowski dyrektor
Departamentu
Nauki i Techniki PAA

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

49. Projekt rozporządzenia Rady Dostosowanie rejestru TERYT do Aktualizacja wykazu identyfikatorów i

zmian w podziale terytorialnym nazw jednostek podziału terytorialnego
państwa,
wprowadzonych kraju, prowadzonego w ramach rejestru
rozporządzeniami Rady Ministrów TERYT
dotyczącymi
zmian
granic
jednostek
terytorialnych
lub
utworzenia miast i obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2007 r. (jeżeli
zostaną wprowadzone zmiany w
podziale terytorialnym kraju)

LISTOPAD

Prezes
GUS

Melania Pupkiewicz,
Zastępca
dyrektora
w
Sekretariacie Prezesa GUS
Prezes
GUS

www.stat.
gov.pl

Uwzględnienie w nomenklaturze Aktualizacja wykazu symboli i nazw
NTS zmian wprowadzonych w jednostek NTS.
podziale
terytorialnym
kraju,
obowiązujących od dnia 1 stycznia
2007
r.
(jeżeli
zostaną
wprowadzone zmiany w podziale
terytorialnym kraju, a także jeżeli
zostaną zaakceptowane wyniki prac
Zespołu powołanego zarz. nr 76
Prezesa RM z dnia 17 maja 2006 r.)

Melania Pupkiewicz,
Zastępca
dyrektora
w
Sekretariacie Prezesa GUS
www.stat.
gov .pl

50.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

51. Projekt rozporządzenia Rady Jeżeli Trójstronna Komisja nie Maksymalny roczny oraz orientacyjne

Podsekretarz
Stanu
Zbigniew Dynak

–

Podsekretarz
Stanu
Zbigniew Dynak

–

Podsekretarz
Stanu
Zbigniew Dynak

–

MF

bip.mf.gov. pl

53.

kwartalne
wskaźniki
przyrostu
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia dla przedsiębiorców na
rok 2007, określone przez Trójstronną
Komisję
do
Spraw
Społeczno
Gospodarczych lub Radę Ministrów,
mają na celu zapewnienie realnego
wzrostu wynagrodzenia, zachowanie
kontroli tempa wzrostu kosztów pracy u
przedsiębiorców sektora publicznego
oraz – poprzez ograniczenie impulsów
inflacyjnych – utrzymanie założonych
w ustawie budżetowej wskaźników
makroekonomicznych
Zmiana postanowień rozporządzenia na
skutek
zmiany
dopuszczalnej
intensywności
pomocy
w
poszczególnych regionach Polski

bip.mf.gov.pl

52.

MF

Zmiana postanowień rozporządzenia na
skutek
zmiany
dopuszczalnej
intensywności
pomocy
w
poszczególnych regionach Polski

MF

bi p.mf.gov.pl

Ministrów
w
sprawie ustali, w terminie do dnia 10
wskaźników
przyrostu września
każdego
roku,
przeciętnego
miesięcznego maksymalnego rocznego wskaźnika
wynagrodzenia w 2007 r.
przyrostu
przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia oraz
orientacyjnych
kwartalnych
wskaźników przyrostu przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia,
wówczas zgodnie z art. 3 ust. 5
ustawy o negocjacyjnym systemie
kształtowania
wynagrodzeń
u
przedsiębiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw, wskaźnik ten
ustala Rada Ministrów
Projekt rozporządzenia Rady Dostosowanie do nowej mapy
Ministrów
zmieniającego pomocy regionalnej obowiązującej
rozporządzenie
w
sprawie od dnia 1 stycznia 2007 r.
szczegółowych
warunków
udzielania pomocy dla małych
i średnich przedsiębiorców w
zakresie
niektórych
ulg
podatkowych (Dz.U. nr 95, poz
. 954)
Projekt rozporządzenia Rady Dostosowanie do nowej mapy
Ministrów
zmieniającego pomocy regionalnej obowiązującej
rozporządzenie
w
sprawie od dnia 1 stycznia 2007 r.
szczegółowych
warunków
udzielania
pomocy
na
zatrudnienie
w
zakresie
niektórych ulg podatkowych
(Dz.U. nr 95, poz . 956)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

będzie
aktem
wykonawczym do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne, zatwierdzonej przez
Radę Ministrów w dniu 22 maja
2006 r.

Projekt określa szczegółowe zasady i trybu
wprowadzania ograniczeń w sprzedaży
paliw stałych lub ciekłych oraz w
dostarczaniu i poborze paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciepła

54. Projekt rozporządzenia Rady Projekt

5

6

7

Zmiana zasad
publicznej

udzielania

Marcin Paszko
DDRO
MG

pomocy
MG

Teresa Korycińska,
Zastępca dyrektora DDIW,
Elżbieta Bujakowska,
referendarz

Określenie zasad sporządzania planu
Witold Pakuła,
rzeczowo-finansowego
oraz
zmian
Zastępca
dyr.
Dep.
stanu funduszy, zasad rozliczania
Ekonomicznego MNiSzW
kosztów i sposobu dostosowania
MNiSzW
dotychczasowych zasad gospodarki
finansowej
szkół
wyższych
do
postanowień ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym
Zgłaszana
przez
środowiska Utworzenie
uczelni
publicznej
Renata Olbrysz,
regionalne potrzeba kształcenia dla zawodowej, kształcącej na kierunkach
Naczelnik Wydziału w
lokalnego rynku pracy
studiów przygotowujących do pracy w MNiSzW Departamencie Organizacji
ogrodnictwie i sadownictwie
Szkół Wyższych
Zmiana
niektórych
przepisów
rozporządzenia w kwestii składania
wyjaśnień przez świadków wypadku i
poszkodowanego

Jerzy Kowalski,
Naczelnik Wydziału w
Departamencie
Prawa
Pracy
MPiPS

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

Postanowienie Sądu Najwyższego –
Izba Karna z dnia 2.02.2004 r.
sygn. akt V KK 168/03 dot. art. 233
par. 1 Kodeksu karnego o
odpowiedzialności karnej osoby,
która zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę

bip.mnis w.g
ov.pl

58.

Ministrów
w
sprawie
utworzenia
Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w
Sandomierzu
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
ustalania
okoliczności
i
przyczyn
wypadków
przy
pracy
oraz
sposobu
ich
dokumentowania,
a
także
zakresu
informacji
zamieszczanych w rejestrze
wypadków przy pracy

Adres
BIP

bip.mnisw.gov.pl

57. Projekt rozporządzenia Rady

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

ww w.mgip.gov .pl

56.

Konieczność dostosowania zasad
udzielania pomocy do nowych
Wytycznych w sprawie pomocy
regionalnej i nowej mapy pomocy
regionalnej, w celu przygotowania
do notyfikacji programu pomocy
regionalnej na lata 2007-2013
Projekt rozporządzenia Rady Akt wykonawczy do art. 105
Ministrów
w
sprawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
szczegółowych
zasad Prawo o szkolnictwie wyższym
gospodarki finansowej uczelni
publicznych

Organ
odpowied
zialny

www .mgip.gov.pl

55.

Ministrów
w
sprawie
szczegółowych zasad i trybu
wprowadzania ograniczeń w
sprzedaży paliw stałych lub
ciekłych oraz w dostarczaniu i
poborze
paliw
gazowych,
energii elektrycznej lub ciepła
14 projektów rozporządzeń
Rady Ministrów zmieniających
rozporządzenia
w
sprawie
Specjalnych
Stref
Ekonomicznych

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

61.

4

5

6

7

Określenie
stawek
płatności
oddzielnej płatności z tytułu cukru

dla
MRiRW

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

MRiRW

Określenie stawki zwrotu podatku
akcyzowego na l oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Aleksandra Szelągowska –
Dyrektor
Departamentu
Finansów w MRiRW

Aleksandra Szelągowska –
Dyrektor
Departamentu
Finansów w MRiRW

Aleksandra Szelągowska –
Dyrektor
Departamentu
Finansów w MRiRW
MRiRW

Określenie na nowo formalnego statusu
Funduszu
Kościelnego
i
jego
organizacji oraz ustalenie zasad i trybu
jego działania

MSWiA

Zmiany w katalogu przedsięwzięć
wymagających postępowania w sprawie
oceny oddziaływania

Danuta Głowacka-Mazur
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Wyznań
Religijnych o Mniejszości
Narodowych i Etnicznych

bip .mswia.gov.
pl

63.

Adres
BIP

bip.minrol.gov.pl

62.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.m inrol.gov.
pl

60.

Artur Kawicki, naczelnik
wydziału Donoś

MŚ

www.mos.gov .pl

upoważnienia
Ministrów w sprawie stawki ustawowego zawartego w art. 6c
płatności cukrowej w roku ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku
2006
o płatnościach bezpośrednich do
gruntów rolnych i oddzielnej
płatności z tytułu cukru
Projekt rozporządzenia Rady Wykonanie
upoważnienia
Ministrów
w
sprawie ustawowego zawartego w art. 5 ust.
wysokości dopłat do składek z 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
tytułu ubezpieczenia upraw dopłatach do ubezpieczeń upraw
rolnych
i
zwierząt rolnych i zwierząt gospodarskich
gospodarskich w 2007 r.
Projekt rozporządzenia Rady Wykonanie
upoważnienia
Ministrów
w
sprawie ustawowego zawartego w art. 4 ust.
wysokości
stawki
zwrotu 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o
podatku
akcyzowego zwrocie
podatku
akcyzowego
zawartego w cenie oleju zawartego
w
cenie
oleju
napędowego
napędowego wykorzystywanego do
wykorzystywanego
do produkcji rolnej
produkcji rolnej na 1 litr oleju
w 2007 r.
Projekt rozporządzenia Rady Potrzeba dostosowania organizacji i
Ministrów w sprawie statutu zasad funkcjonowania Funduszu
Funduszu Kościelnego
Kościelnego
do
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a
w szczególności ustawy o finansach
publicznych
Projekt rozporządzenia Rady Konieczność
zracjonalizowania
Ministrów
zmieniającego postępowania w sprawie oceny
rozporządzenie
w
sprawie oddziaływania na środowisko
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia
do
sporządzenia
raportu
o
oddziaływania na środowisko

Organ
odpowied
zialny

bip.minrol.gov.
pl

59. Projekt rozporządzenia Rady Wykonanie

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Ministrów w sprawie stawek delegacji zawartej ustawie – Prawo opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie
opłat eksploatacyjnych
geologiczne i górnicze,. Zgodnie z kopalin ze złóż
wytyczną do tego upoważnienia,
wysokości stawek nie mogą być
niższe od dolnych i wyższe od
górnych granic stawek opłat
eksploatacyjnych, określonych w
załączniku do ustawy. Jednocześnie
istnieje
potrzeba
dostosowania
stawek opłaty eksploatacyjnej do
sytuacji rynku wydobywczego,
zgodnie
z
zasadami
zrównoważonego rozwoju

Kinga Wojtczak, zastępca
dyrektora
Departamentu
Geologii
i
Koncesji
Geologicznych DGiKG

MŚ

http://ww.mos.gov. pl/bip/index.php?idkat
=412

64. Projekt rozporządzenia Rady Rozporządzenie stanowi wykonanie Ustalenie nowych jednostkowych stawek

GRUDZIEŃ
65. Projekty rozporządzeń Rady Przedmiotowe

rozporządzenia
umożliwią podejmowanie przez
organ podatkowy indywidualnych
decyzji ulgowych bez konieczności
odrębnego
opiniowania
lub
notyfikowania
przez
Komisję
Europejską. Rozwiązanie to ułatwi
udzielanie
pomocy
publicznej
przedsiębiorcom

W rozporządzeniach zostaną określone
szczegółowe warunki dopuszczalności
pomocy dla najczęściej stosowanych
ulg

Podsekretarz
Marian Banaś

MF

Stanu

–

bip.mf.gov.pl

Ministrów
w
sprawie
szczegółowych
warunków
udzielania ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych, o
których mowa w art. 67a
ustawy
–
Ordynacja
podatkowa, w przypadkach
wymienionych w § 1 pkt 3 lit.
e-k wraz ze wskazaniem
przypadków, w których ulgi
udzielane są jako pomoc
indywidualna,
mając
na
uwadze
dopuszczalne
przeznaczenia
i
warunki
udzielania pomocy państwa
określone w przepisach prawa
wspólnotowego

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowied
zialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

66. Projekt rozporządzenia Rady Obowiązujące przepisy ograniczają Rozszerzenie procedury notyfikacji na inne

67. Projekt rozporządzenia Rady

69.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych
warunków
podwyższania
emerytury
funkcjonariuszom Policji (....)

Marek Bucior
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Ubezpieczeń Społecznych
MPiPS

Propozycja stanowi konsekwencję
przewidzianej
w
projekcie
nowelizacji ustawy o Policji
możliwości przenoszenia do służby
w Policji funkcjonariuszy z innych
służb mundurowych /art. 47 ust. 2
ustawy o Policji w brzmieniu
określonym w projekcie ustawy o
zmianie ustawy o Policji/.
Podjęcie prac uzależnione od
uchwalenia projektu ustawy.
Charakter służby w pododdziale
antyterrorystycznym
Policji
uzasadnia
konieczność
zmiany
rozporządzenia
w
kierunku
podwyższania o 2% podstawy
wymiaru emerytury za każdy rok
służby policjantom pełniącym tam
służbę

Dostosowanie do zmienionej ustawy o
Dyrektor BKiS KGP
Policji przez uregulowanie kwestii
podinspektor
Krzysztof
równorzędności nadanych stopni w
Łaszkiewicz
MSWiA/
innych służbach mundurowych ze
Biuro
stopniami
policyjnymi
w
Kadr i
poszczególnych korpusach
Szkolenia
KGP

Zmiana zapisu § 2 rozporządzenia

Zastępca Dyrektora GSP
KGP
MSWiA/
mł. inspektor Zbigniew
Główny
Skrzypczak
Sztab
Policji
KGP

bip.kgp.policja.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
określenia
jakie
stopnie
wojskowe, SG, BOR, PSP,
ABW, lub AW odpowiadają
poszczególnym
stopniom
policyjnym

MG

bip.kgp.policja.gov.pl

68.

Barbara Kozłowska
gł. Specjalista DDRE

http:/ /www.mps.
gov.pl. /b ip/

Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
trybu
i
terminu
powiadamiania
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
przez
otwarty
fundusz
emerytalny o zawarciu umowy
z członkiem oraz dokonywania
wypłaty transferowej

procedurę notyfikacji do organów organy (wojewoda) uprawnione do
administracji centralnej, pomijając wydawania
takich
przepisów
(w
inne organy, które mają prawo uzupełnieniu do administracji centralnej)
ustanawiania
aktów
prawa
miejscowego.
Akty
prawa
miejscowego
mogą
również
zawierać
przepisy
techniczne,
dlatego powinny zostać objęte
procedurą notyfikacji
Projekt będzie konsekwencją przyjęcia Projekt ma za zadanie zapewnić
rządowego projektu ustawy o zmianie skuteczną
realizację
zmian
ustawy o pomocy społecznej (druk nr wynikających z projektowanej ustawy
248)

www.mgip.go v.pl

Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu
funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

70.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wzoru dowodu osobistego
oraz trybu postępowania w
sprawach
wydawania
dowodów
osobistych,
ich
wymiany, zwrotu lub utraty
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie opłat
paszportowych oraz zwrotu tych
opłat w przypadku wydania
decyzji
o
unieważnieniu
paszportu
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Planu
Informatyzacji Państwa 20072010

Stworzenie prawnych podstaw do
funkcjonowania trybu awaryjnego
niezbędnego
do
produkcji
dowodów osobistych.
Wykonanie prawa UE

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wydawania dowodów
osobistych.
Wdrożenie dyrektywy 2004/38/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r.

Adres
BIP

5

6

7

Realizacja upoważnienia zawartego Projekt określa wysokość opłat w
w art. 16 ust. 1 nowej ustawy o zależności od rodzaju paszportu, zakres
paszportach
ulg i zwolnień od tych opłat, warunki
podwyższania opłat w razie zawinionej
utraty lub zniszczenia paszportu

MSWiA

MSWiA

Małgorzata Piotrak,
Dyrektor
Departamentu
Spraw Obywatelskich

Marek Słowikowski,
Dyrektor
Departamentu
Informatyzacji
MSWiA

Magdalena
Kulon,
starszy inspektor DGW

MŚ

www.mos.gov.pl

przedmiotowe
zagadnienie
regulowane
jest
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych
wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Konieczność
wprowadzenia
nowych przepisów wynika z
szeregu uwag zgłaszanych do
Ministerstwa
Środowiska
od
organów
wykonujących
prawa
właścicielskie w stosunku do
poszczególnych kategorii wód

Projekt określa priorytety rozwoju
systemów
teleinformatycznych
używanych
do
realizacji
zadań
publicznych,
zestawienie
oraz
charakterystykę ponadsektorowych i
sektorowych
projektów
informatycznych, program działań w
zakresie
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego oraz określenie zadań
publicznych, które będą realizowane z
wykorzystaniem drogi elektronicznej
Wprowadzenie w załącznikach zmian w
zakresie
administrowania
śródlądowymi
wodami
powierzchniowymi
stanowiącymi
własność Skarbu Państwa

Małgorzata Piotrak,
Dyrektor
Departamentu
Spraw Obywatelskich

bip.mswia.gov.pl

Realizacja upoważnienia zawartego
w art. 6 ust. 1 ustawy o
informatyzacji
działalności
podmiotów realizujących zadania
publiczne

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

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mswia.gov.
pl

72.

Organ
odpowied
zialny

bip.mswia.gov.pl

71.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

74. Projekt rozporządzenia Rady Nowa

Adres
BIP

4

5

6

7

Ma na celu zapewnienie niezbędnej
implementacji projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie
statystycznej
klasyfikacji
działalności gospodarczej NACE Rev.2.
w ramach Operacji 2007

Określa dopuszczalną intensywność
pomocy publicznej dla poszczególnych
regionów

Melania Pupkiewicz
Zastępca
dyrektora
w
Sekretariacie Prezesa GUS
Prezes
GUS

Prezes
UOKiK

Określenie szczegółowych obowiązków
sprawozdawczych
podmiotów
wynikających z ustawy
Prezes
UOKiK

o

wzorów
formularzy
udzielonej pomocy
Prezes
UOKiK

Aleksandra PaczkowskaTomaszewska
Zastępca Dyrektora Dep.
Monitorowania
Pomocy
Publicznej

Aleksandra PaczkowskaTomaszewska
Zastępca Dyrektora Dep.
Monitorowania
Pomocy
Publicznej

bip.uokik.gov.p
l

Określenie
sprawozdań
publicznej

Piotr Pełka
Dyrektor
Departamentu
Monitorowania
Pomocy
Publicznej

bip.uokik.gov.pl

77.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.uokik.go
v.pl

76.

Organ
odpowied
zialny

www .stat.gov.pl

75.

krajowa
klasyfikacja
Ministrów w sprawie Polskiej działalności wynika ze zmiany
Klasyfikacji Działalności
klasyfikacji europejskiej NACE
będącej
podstawą
klasyfikacji
PKD. Wdrożenie nowej klasyfikacji
PKD
dostarczy
pełniejszej
informacji
oraz
poszerzy
możliwości
analityczne
działalności gospodarczych nie
wyróżnionych
w
dotychczas
obowiązującej klasyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Wejście w życie (z dniem
Ministrów
zmieniającego 1.01.2007 r.) nowych wytycznych
rozporządzenie
w
sprawie w sprawie krajowej
pomocy
ustalenia
mapy
pomocy regionalnej
regionalnej
Projekt rozporządzenia Rady Planowane uchwalenie ustawy o
Ministrów w sprawie zakresu zapewnieniu
przejrzystości
dokumentów i materiałów oraz stosunków finansowych pomiędzy
zakresu i wzoru formularza organami
państwowymi
i
informacji koniecznych do przedsiębiorcami publicznymi oraz
zapewnienia
kontroli
i o
przejrzystości
w
zakresie
zachowania przejrzystości
struktury
organizacyjnej
i
finansowej
niektórych
przedsiębiorców oraz o zmianie
ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej
Projekt rozporządzenia Rady Zmiana delegacji do wydania
Ministrów
w
sprawie rozporządzenia w związku z
sprawozdań
o
udzielonej nowelizacją ustawy z dnia 30
pomocy publicznej
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy
publicznej

Istota projektu

