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AKCEPTUJĘ
11.07.2011 r.

Program prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki
II połowa 2011 r.

Numer
regulacji

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Istota projektu

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Lipiec
2011 r.

DPO
Dyrektor
Pani Małgorzata
Szczepańska
(tel. 693-56-06)

Sierpień
2011 r.

DNP
Dyrektor
Pan Roman
Adamczyk
(tel. 693-53-65)

Wrzesień
2011 r.

DAO
Dyrektor
Pan Jarosław
Mąka
(tel. 693-55-53)

A - Projekty do przyjęcia w II połowie 2011 r.

1.2.11

2.2.11

3.2.11

Projekt nowelizacji rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010
r. w sprawie szczegółowego
przeznaczenia, warunków i trybu
udzielania pomocy finansowej na udział
przedsiębiorców w programach promocji
w ramach poddziałania 6.5.2 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest
uatrakcyjnienie przedmiotowego instrumentu
dla przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany
powinny przyczynić się do wzrostu
zainteresowania udziału przedsiębiorców w
programach promocji, w ramach poddziałania
6.5.2 POIG.

1. Zmniejszenia do 50% obowiązku udziału przedsiębiorcy w
działaniach promocyjnych określonych w branŜowym programie
promocji;
2. WydłuŜenia terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach programów promocji o charakterze ogólnym (do 30
dniu przed rozpoczęciem imprezy);
3. Zwiększenia wielkości moŜliwej do otrzymania przez
przedsiębiorcę pomocy, do poziomu 75% wydatków
kwalifikowanych, bez określenia maksymalnej kwoty wsparcia;
4. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o dodatkowe
pozycje.

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 3 lipca 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej osobom
kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi oraz wzoru wniosku o
przyznanie nagrody rocznej.

Uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń, konieczność zmiany kryteriów
przyznawania nagrody oraz zmiany
terminologii.

Wykreślenie zapisów odwołujących się do ustawy o
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń, zmiana kryteriów przyznawania nagrody, korekta
terminologii.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie sposobu
obliczania wysokości oraz sposobu
uiszczania opłat za udostepnienie
danych z CEIDG.

Upowaznienie zawarte w art. 39 ust. 7 ustawy Sposób obliczania oraz uiszczania opłaty za tzw. hurtowe
o swobodzie działalności gospodarczej.
udostepnianie danych z CEIDG. Dane przed przekazaniem
muszą być odpowiednio przygotowane i usystematyzowane
zgodnie z wnioskiem zainteresowanego. Wysokość opłaty będzie
uzaleŜniona od pracochłonności ich opracowania.

Numer
regulacji

Tytuł

Projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 6 lutego 2008 r., w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi.

4.2.11

5.2.11

6.2.11

7.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe i ich usytuowanie.

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Istota projektu

Potrzeba nowelizacji rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
(Dz. U. Nr 28, poz. 165) wynika z konieczności
dostosowania przepisów ww. rozporządzenia do
regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
gazowego (Dz. U. Nr 133, poz. 891) oraz
dostosowania polskich przepisów do regulacji UE,
w szczególności poprzez zapewnienie
skuteczności przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu
ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1775/2005.

Rozporządzenie dostosuje przepisy rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165) do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
(Dz. U. Nr 133, poz. 891) m.in. w zakresie definicji oraz dostosuje
krajowe regulacje w sektorze gazu ziemnego w części dotyczącej
taryf dla paliw gazowych do przepisów UE.

Konieczność dostosowania przepisów
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej
określających jakie wymagania naleŜy spełnić zawartej w art. 7 ustawy Prawo budowlane.
w zakresie projektowania, budowy, rozbudowy
lub przebudowy sieci gazowej do aktualnej
wiedzy technicznej oraz doprecyzowanie
zapisów które w chwili obecnej powodują
wątpliwości interpretacyjne.

Projekt rozporządzenia Ministra
UpowaŜnienie z art. art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy
Gospodarki zmieniającego
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
rozporządzenie w sprawie określenia
elektronicznym.
szczegółowego trybu tworzenia i
wydawania zaświadczenia
certyfikacyjnego związanego z podpisem
elektronicznym.

Z uwagi na zasady techniki prawodawczej wyodrębniono z
przygotowanego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków
technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla
kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz
warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń słuŜących do
składania i weryfikacji podpisu elektronicznego zmiany wprowadzane w
innym akcie normatywnym.

Projekt rozporządzenia Ministra
UpowaŜnienie z art. 35 ust. 7 ustawy o
Gospodarki w sprawie określania zasad podpisie elektronicznym.
wynagradzania za przeprowadzenie
kontroli podmiotów świadczacych usługi
certyfikacyjne w zakresie podpisu

Wysokość wynagrodzenia za udział w kontrolii ustala minister na
podstawie planu kontroli i jej kosztorysu.

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Wrzesień
2011 r.

DRO
Zastępca
Dyrektora
Pani ElŜbieta
Piskorz
(tel. 693-55-06)

Listopad
2011 r.

DRO
Zastępca
Dyrektora
Pani ElŜbieta
Piskorz
(tel. 693-55-06)

Lipiec
2011 r.

DGE
Dyrektor
Pan Sebastian
Christow
(tel. 693-59-79)

Lipiec
2011 r.

DGE
Dyrektor
Pan Sebastian
Christow

Numer
regulacji

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Istota projektu

Planowany
termin
wydania

certyfikacyjne w zakresie podpisu
elektronicznego.

8.2.11

9.2.11

10.2.11

Merytorycznie
sprawę
prowadzi
Christow
(tel. 693-59-79)

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki zmieniającego
roporządzenie w sprawie
jednoznacznego oznaczenia materiałów
wybuchowych przeznaczonych do uŜytku
cywilnego, oznaczania obiektów
produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest
wypełnienie zobowiązania Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na
zarzuty formalne dotyczące nieprawidłowej
transpozycji dyrektywy Komisji 2008/43/WE z
dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia
materiałów wybuchowych przeznaczonych do
uŜytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady
93/15/EWG.

Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie swobodnego przepływu
materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego w Unii
Europejskiej. W dotychczas obowiązujacych przepisach zezwalono
wyłącznie na stosowanie jednoznacznych kodów produktu i informacji
logistycznych spełniających wymogi ustanowione w § 3 ust. 6 oraz § 3
ust.7, skutecznie uniemoŜliwia wprowadzenie do obrotu materiałów
wybuchowych którym przypisano dowolny inny jednoznaczny kod
produktu i informację logistyczną utworzone zgodnie z dyrektywą
2008/43/WE.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie ewidencjonowania
materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

Nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2001 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym implementująca
dyrektywę Rady 91/477/EWG z 18 czerwca 1991 r.
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
zmienionej dyrektywą PE i Rady 2008/51/WE z 21
maja 2008 r.

Projektowana regulacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa
publicznego m.in. poprzez stworzenie systemu nadzoru
prowadzenia obrotu i posiadania broni palnej przeznaczonej do
uŜytku cywilnego (o której mówi dyrektywa 2008/51/WE), zwanej
bronią oznakowaną.
Jednym z segmentów systemu nadzoru jest ewidencja broni
oznakowanej. Uściślona ewidencja ułatwi określenie dokładnej
„historii” broni, tj. wszystkich jej właścicieli w całym cyklu
uŜytkowania.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Ministra Spraw
Wewnętrznychi Administracji w sprawie
szczegółowych zasad sprzedaŜy
materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

Nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2001 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym implementująca
dyrektywę Rady 91/477/EWG z 18 czerwca 1991 r.
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
zmienionej dyrektywą PE i Rady 2008/51/WE z 21
maja 2008 r.

Projektowana regulacja będzie określała szczegółowe zasady
sprzedaŜy materiałów wybuchowych, broni, amunicji orzaz
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym
sprŜedaŜ broni i amunicji za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie trybu i
szczegółowych warunków
przekazywania ewidencji materiałów
wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub

Nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2001 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym implementująca dyrektywę Rady

Przepisy nowelizowanej ustawy obligują przedsiębiorcę kończącego
działalność gospodarczą przekazania ewidencji dotyczącej wytwarzania i
obrotu odpowiedniemu organowi administracji państwowej. W przypadku
Polski będzie to minister właściwy do spraw gospodarki.
Projektowana regulacja określa tryb i warunki przekazywania
dokumentacji zawierającej ewidencję dotyczącą wytworzonych oraz
przeznaczonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji

Październik
2011 r.

DSO
Dyrektor
Pan Tadeusz
Pyrcak
(tel. 693-54-45)

Grudzień
2011 r.

DSO
Dyrektor
Pan Tadeusz
Pyrcak
(tel. 693-54-45)

Grudzień
2011 r.

DSO
Dyrektor
Pan Tadeusz
Pyrcak
(tel. 693-54-45)

Grudzień

DSO
Dyrektor

Numer
regulacji
11.2.11

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Istota projektu

o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz broni oznakowanej.

policyjnym implementująca dyrektywę Rady
91/477/EWG z 18 czerwca 1991 r. w sprawie
kontroli nabywania i posiadania broni
zmienionej dyrektywą PE i Rady 2008/51/WE
z 21 maja 2008 r.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie wzoru
oznakowania broni palnej.

Nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2001 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym implementująca dyrektywę Rady
91/477/EWG z 18 czerwca 1991 r. w sprawie
kontroli nabywania i posiadania broni
zmienionej dyrektywą PE i Rady 2008/51/WE
z 21 maja 2008 r.

Projektowana regulacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa
publicznego m.in. poprzez stworzenie systemu nadzoru
prowadzenia obrotu i posiadania broni palnej przeznaczonej do
uŜytku cywilnego (o której mówi dyrektywa 2008/51/WE) zwanej
bronią oznakowaną.
Jednym z segmentów systemu nadzoru jest znakowanie broni
palnej. W połaczeniu z uściśloną ewidencją system umoŜliwi
określenie dokładnej „historii” broni, tj. wszystkich jej właścicieli w
całym cyklu uŜytkowania.

Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.), zgodnie z którym minister
sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą
w porozumieniu z Ministrem Finansów określa,
w drodze rozporządzenia, sposób ustalania
nadwyŜki środków finansowych agencji.

Agencja Rezerw Materiałowych utworzona z dniem 5 lutego 2011
r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o
rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496) – jako
agencja wykonawcza – jest obowiązana wpłacać corocznie do
budŜetu państwa nadwyŜkę środków finansowych pozostającą po
uregulowaniu zobowiązań podatkowych. W rozporządzeniu
określony będzie sposób ustalania tej nadwyŜki.

Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
zawartego w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonanie powyŜszego upowaŜnienia
związane jest z wejściem w Ŝycie ustawy z

Projekt rozporządzenia określa warunki, sposób i tryb
przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umiejętności
wykazanych przez obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej

12.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie sposobu ustalania
nadwyŜki środków finansowych Agencji
Rezerw Materiałowych.

13.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie testu umiejętności
przeprowadzonego w celu uznania
kwalifikacji do wykonania zawodu
rzecznika patentowego.

przeznaczonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Procedura ta ma na celu określenie właścicieli broni, poprzez śledzenie
jej historii. Minister właściwy do spraw gospodarki będzie musiał
przechowywać dokumentację przez okres nie krótszy niŜ 20 lat.
Dokumentacja będzie przekazywana w terminie 2 miesięcy od momentu
zakończenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Planowany
termin
wydania
Grudzień
2011 r.

Merytorycznie
sprawę
prowadzi
Dyrektor
Pan Tadeusz
Pyrcak
(tel. 693-54-45)

Grudzień
2011 r.

DSO
Dyrektor
Pan Tadeusz
Pyrcak
(tel. 693-54-45)

Grudzień
2011 r.

DSO
Dyrektor
Pan Tadeusz
Pyrcak
(tel. 693-54-45)

Numer
regulacji

Tytuł

Istota projektu

związane jest z wejściem w Ŝycie ustawy z
dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o
rzecznikach patentowych, w której zawarte
zostały uregulowania zezwalające m.in.
obywatelom państw członkowskich UE na
wykonywanie zawodu rzecznika patentowego
na terytorium RP po spełnieniu określonych
warunków.

którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika
patentowego, a takŜe sposób ustalenia kosztów przeprowadzania
testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu
opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności.

Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
zawartego w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4
września 1997 r. o działach administracji
rządowej w myśl którego minister kierujący
działem administracji rządowej moŜe w drodze
rozporządzenia upowaŜnić organ lub
jednostkę organizacyjną podległą ministrowi
do wykonywania zadania polegającego na
uznawaniu kwalifikacji w zawodach
regulowanych.

Projekt rozporządzenia stanowi upowaŜnienie Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej do uznawania nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do
wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań
dotyczących prowadzenia procesu
termicznego przekształcania odpadów.

Transpozycja dyrektywy 2000/76/WE.

Wprowadzenie szczegółowych uregulowań w zakresie procesu
termicznego przekształcania odpadów.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospdarki w sprawie udzielania pomocy
de minimis przez fundusze
poręczeniowe.

Wydanie rozporządzenia w sprawie
Rozporządzenie określać będzie warunki udzielania poręczeń
szczegółowych warunków udzielania poręczeń przez fundusze poręczeniowe ze środków otrzymanych przez te
jako pomocy de minimis przez fundusze
fundusze na podstawie art. 6b ust 1 ustawy o utworzeniu PARP.
poręczeniowe uzasadnione jest potrzebą jak

14.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie upowaŜnienia
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej do uznawania kwalifikacji.

15.2.11

16.2.11

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Wrzesień
2011 r.

DRG
Dyrektor
Pani Beata
Jaczewska
(tel. 693-42-61)

Wrzesień
2011 r.

DRG
Dyrektor
Pani Beata
Jaczewska
(tel. 693-42-61)

Październik
2011 r.

DRG
Dyrektor
Pani Beata
Jaczewska
(tel. 693-42-61)

DIW
Dyrektor

Numer
regulacji

Tytuł

Istota projektu

poręczeniowe.

poręczeniowe uzasadnione jest potrzebą jak
najszybszego uregulowania kwestii pomocy
publicznej w działalności funduszy
poręczeniowych.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązku potwierdzania
danych dotyczących ilości wytwarzanego
biogazu rolniczego wprowadzanego do
sieci dystrybucyjnej gazowej.

Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
zawartego w art. 9a ust. 11 ustawy z 8
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Określenie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania
danych dotyczących ilości wytwarzanego biogazu rolniczego
wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Art. 9 ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89
poz. 625 z późn. zm.).

Celem projektu jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących
zakresu i sposobu udostępniania uŜytkownikom sieci i operatorom
innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system
przesyłowy jest połączony informacji o warunkach świadczenia
usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do uzyskania
dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego
systemu elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu
elektroenergetycznego, w tym w szczególności dotyczących
realizacji obrotu transgranicznego, zarządzania siecią i
bilansowania systemu, planowanych wyłączeniach jednostek
wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek
wytwórczych centralnie dysponowanych przyłączonych do
koordynowanej sieci 110 kV, a takŜe o ubytkach mocy tych
jednostek wytwórczych oraz o ofertach bilansujących składanych
dla jednostek wytwórczych.

17.2.11

18.2.11

Przyczyny wprowadzenia regulacji

19.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązków uzyskania i
przedstawienia do umorzenia świadectw

Zmiana wynika z nowelizacji ustawy - Prawo
energetyczne (ustawa z 8 stycznia 2010 r. o
zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21,

Planowany
termin
wydania
Grudzień
2011 r.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zastępuje funkcjonujące od
2008 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008
r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i
przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia

Merytorycznie
sprawę
prowadzi
Dyrektor
Pani Agnieszka
Buła-Kopańska
(tel. 693-59-18)

Wrzesień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Grudzień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Numer
regulacji

20.2.11

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

przedstawienia do umorzenia świadectw zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21,
pochodzenia, uiszczenia opłaty
poz. 104).
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i
ciepła wytworzonych w odnawialnych
źródłach energii oraz obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilości
energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym źródle energii.

przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia
opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych.

Celem projektu jest implementacja przepisów dyrektywy
2009/30/WE w zakresie wprowadzenia wymagań jakościowych
dla oleju napędowego o zawartości estrów metylowych do 7%
(tzw. paliwo B7). Załącznik II dyrektywy 2009/30/WE określa
specyfikacje środowiskowe dla paliw znajdujących się na rynku,
przeznaczonych do pojazdów wyposaŜonych w silniki z zapłonem
samoczynnym (Typ: olej napędowy).

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie
upowaŜnienia zawartego w art. 3 w ust. 2 pkt 1
ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw.

21.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie sposobu
pobierania próbek spręŜonego gazu
ziemnego (CNG).

Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
zawartego w art. 19 pkt 4 ustawy z 25 sierpnia
2006 r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169,
poz. 1200).

Stworzenie podstaw prawnych kontrolowania jakości spręŜonego
gazu ziemnego (CNG), w ramach systemu monitorowania i
kontrolowania jakości paliw, poprzez określenie zasad pobierania
próbek.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowych
warunków, sposobu i trybu przyznawania
dofinansowania na promocję
wytwarzania i wykorzystania
biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
zawartego w art. 37a ustawy z 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199).

Określenie warunków, sposobu i trybu przyznawania
dofinansowania na promocję wytwarzania i wykorzystania
biokomponentów i biopaliw cieklych.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowego

Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
zawartego w art. 28 ust. 3 projektu ustawy o

22.2.11

23.2.11

Istota projektu

1. Rozporządzenie określi szczegółowy zakres i sposób sporządzania
audytu efektywności energetycznej; wzór karty audytu efektywności

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Grudzień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Grudzień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Grudzień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Grudzień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Numer
regulacji

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

audytu efektywności energetycznej; wzór karty audytu efektywności
energetycznej; szczegółowe zasady prowadzenia pomiarów,
niezbędnych do sporządzenia i weryfikacji audytu efektywności
energetycznej i sposób ich standaryzacji; dane i metody, które mogą być
wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności
energii; rodzaje dokumentów potwierdzających zgodność
zrealizowanego przedsięwzięcia słuŜącego poprawie efektywności
energetycznej z deklaracja przetargową.
2. Dostosowanie do przepisów dyrektywy 2006/32/WE z 5 kwietnia 2006
r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych.

24.2.11

Gospodarki w sprawie szczegółowego
zakresu, formy i sposobu sporządzania
audytu efektywności energetycznej,
wzoru karty audytu efektywności
energetycznej oraz metody obliczania
oszczędności energii.

25.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Wykonanie upowaŜnienia ustawowego
Gospodarki w sprawie przeprowadzania zawartego w art. 33 ust. 7 projektu ustawy o
szkolenia oraz egzaminu dla osób
efektywności energetycznej.
ubiegających się o uzyskanie uprawnień
audytora efektywności energetycznej.

1. Rozporządzenie określi sposób przeprowadzania i zakres
programowy szkolenia i egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie
uprawnień do wykonywania zawodu audytora efektywności
energetycznej; jednostki organizacyjne, przy których powołuje się
komisje kwalifikacyjne oraz tryb ich powoływania; wysokość opłaty za
przeprowadzenie egzaminu.
2. Dostosowanie do przepisów dyrektywy 2006/32/WE z 5 kwietnia 2006
r., w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań
jakościowych dla gazu skroplonego
(LPG).

Delegacja zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy
z 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
zgodnie z którą minister właściwy do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania jakościowe dla gazu skroplonego
(LPG), biorąc pod uwagę wartości parametrów
jakościowych, określone w odpowiednich
normach w tym zakresie. Przedmiotowe
rozporządzenie zmienia rozporządzenie
Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2006 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla gazu
skroplonego LPG (Dz. U. Nr 251, poz. 1851).

Projekt ma na celu dostosowanie wymagań jakościowych do
najnowszej edycji normy PN:EN 589:2009 Paliwa do pojazdów
samochodowych LPG. Wymagania i metody badań,
uwzględniając równieŜ postanowienia wynikające ze
szczególnych warunków krajowych, określone w załączniku
krajowym.

Delegacja zawarta w art. 26 pkt 3 ustawy z 25
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw, zgodnie z którą
minister właściwy do spraw gospodarki określi,
w drodze rozporządzenia, metody badania
jakości gazu skroplonego, biorąc pod uwagę
metody określone w odpowiednich normach w

Projekt ma na celu dostosowanie metod badania jakości do
najnowszej edycji normy PN:EN 589:2009 Paliwa do pojazdów
samochodowych LPG. Wymagania i metody badań,
uwzględniając równieŜ postanowienia wynikające ze
szczególnych warunków krajowych, określone w załączniku
krajowym.

26.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki zmieniającego
rozporządzenie w sprawie metod
badania jakości gazu skroplonego
(LPG).

zawartego w art. 28 ust. 3 projektu ustawy o
efektywności energetycznej.

Istota projektu

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Grudzień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Grudzień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Grudzień
2011 r.

DE
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Grudzień

DE
Dyrektor

Numer
regulacji

Tytuł

Istota projektu

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie utworzenia
okręgowych urzędów probierczych oraz
ustalenia ich siedzib i obszarów
działania.

Wejście w Ŝycie, 7 listopada 2011 r., nowej
ustawy - Prawo probiercze.

Określenie obszarów działania i siedziby okręgowych urzędów
probierczych.

Projekt rozporządzenia Ministra
Wejście w Ŝycie, 7 listopada 2011 r., nowej
Gospodarki w sprawie określenia wzoru ustawy - Prawo probiercze.
formularza zgłoszenia znaku imiennego.

Określenie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku
imiennego do rejestru znaków imiennych.

Projekt rozporządzenia Ministra
Wejście w Ŝycie, 7 listopada 2011 r., nowej
Gospodarki w sprawie wyrobów z metali ustawy - Prawo probiercze.
szlachetnych.

Niniejszy projekt rozporzadzenia reguluje:1. Szczegółowe
wymagania jakim powinny odpowiadać wyroby z metali
szlachetnych zgłaszane do badania i cechowania;
2. Metody badania i oznaczania wyrobów;
3. Wizerunki cech probierczych;
4. Zasady oznaczania wyrobów znakiem MET;
5. Wzory świadectw badania.

29.2.11

30.2.11

31.2.11

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie wzoru wniosku o
utworzenie punktu probierczego oraz
zakresu wyposaŜenia technicznego
punktu probierczego.

Wejście w Ŝycie, 7 listopada 2011 r., nowej
ustawy - Prawo probiercze.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki zmieniającego

Implementacja na grunt krajowego porządku
prawnego postanowień Dyrektywy

Planowany
termin
wydania
Grudzień
2011 r.

metody określone w odpowiednich normach w
tym zakresie. Przedmiotowe rozporządzenie
zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki z
23 marca 2007 r. w sprawie metod badania
jakości gazu skroplonego (LPG). (Dz.U. Nr 59
poz. 399).

27.2.11

28.2.11

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Niniejszy projekt rozporzadzenia przewiduje:
1. MoŜliwość tworzenia punktów probierczych u podmiotów
wprowadzających wyrób do obrotu;
2. Zakres wyposaŜenia technicznego takiego punktu.

Projekt rozporządzenia uwzględnia aktualnie obowiązującą w
krajach unijnych klasyfikację wyrobów pirotechnicznych, jak teŜ

Merytorycznie
sprawę
prowadzi
Dyrektor
Pan Tomasz
Dąbrowski
(tel. 693-57-52)

Listopad
2011 r.

DRE
Dyrektor
Pani Otylia
TrzaskalskaStroińska
(tel. 693-59-22)

Listopad
2011 r.

DRE
Dyrektor
Pani Otylia
TrzaskalskaStroińska
(tel. 693-59-22)

Listopad
2011 r.

DRE
Dyrektor
Pani Otylia
TrzaskalskaStroińska
(tel. 693-59-22)

Listopad
2011 r.

DRE
Dyrektor
Pani Otylia
TrzaskalskaStroińska
(tel. 693-59-22)

Numer
regulacji

32.2.11

33.2.11

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Istota projektu

rozporządzenie MGPiPS z 9 lipca 2003 r. 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady umoŜliwia uzyskanie europejskich standardów bezpieczeństwa i
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
z 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia do higieny pracy w zakresie obrotu tymi wyrobami.
pracy przy produkcji, transporcie
obrotu wyrobów pirotechnicznych.
wewnątrzzakładowym oraz obrocie
materiałów wybuchowych, w tym
wyrobów pirotechnicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowych
zasad tworzenia i działania Lokalnych
Komitetów Informacyjnych oraz ich
współpracy z kierownikami jednostek
organizacyjnych prowadzących
działalność związaną z naraŜeniem na
promieniowanie jonizujące polegającą na
budowie, rozruchu, eksploatacji i
likwidacji obiektu jądrowego będącego
jednocześnie obiektem energetyki
jądrowej.

Przyczyną wejścia w Ŝycie 1 lipca 2011 r. w
Ŝycie ustawy o zmianie ustawy - Prawo
atomowe i związana z tym konieczność
określenia obowiązków inwestorów obiektów
energetyki jądrowej.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów
Informacyjnych oraz ich współpracy z kierownikami jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność związaną z
naraŜeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na
budowie, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektu jądrowego
będącego jednocześnie obiektem energetyki jądrowej.

B - Projekty rozporządzeń zgłoszone do
Programu prac legislacyjnych dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki II połowa 2011 r.,
procedowane w II połowie 2011 r., z późniejszym terminem realizacji.
Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystania i
przemieszczania substancji
stwarzających szczególne zagroŜenie
dla środowiska.

Konieczność wydania wynika z:
1. Konieczności poprawienia jakości danych
dotyczących PCB (polichlorowane bifenyle),
które są substancjami stwarzającymi
szczególne zagroŜenie dla środowiska, a
wciąŜ wykorzystywane są w polskim
przemyśle. 2. Faktu prac w Ministerstwie

Projekt stanowi realizację art. 163 ust 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska, który zobowiązuje Ministra Gospodaki do określenia,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska,
ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem
właściwym do spraw zdrowia, wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających
szczególne zagroŜenie dla środowiska oraz wykorzystywania i

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Sierpień
2011 r.

DRE
Dyrektor
Pani Otylia
TrzaskalskaStroińska
(tel. 693-59-22)

Wrzesień
2011 r.

DEJ
Dyrektor
Pan Zbigniew
Kubacki
(tel. 693-49-79)

Numer
regulacji

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Istota projektu

przemyśle. 2. Faktu prac w Ministerstwie
Środowiska nad rozporządzeniem w sprawie
sposobu prowadzenia przez marszałka
województwa rejestru dotyczącego PCB oraz
rozporządzenia w sprawie sposobu
przedkładania marszałkowi województwa
informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających
szczególne zagroŜenie dla środowiska.
Wszystkie trzy rozporządzenia powinny
stanowić spójną całość. 3. konieczności
wykonania postanowień dyrektywy 96/59/WE
w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych
bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).

szczególne zagroŜenie dla środowiska oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagroŜenie
dla środowiska. Projekt przewiduje m.in. rezygnację z odniesienia
do instalacji, rozszerzenie o wymagania w zakresie
magazynowania PCB, rozwiązania słuŜace dokonuwaniu bieŜącej
aktualizacji danych na poziomie krajowym, objęcie
rozporządzeniem takŜe innych, poza PCB, substancji
stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska oraz
wprowadzenie nowych wzorów tabel do przekazywania informacji.
Projekt uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra
Gospodarki.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących
ograniczenia emisji lotnych związków
organicznych powstających w wyniku
wykorzystywania rozpuszczalników
organicznych w niektórych farbach i
lakierach oraz w mieszaninach do
odnawiania pojazdów.

Transpozycja dyrektywy Komisji 2010/79/UE z
dnia 19 listopada 2010 r., w sprawie
dostosowania do postępu technicznego
załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ograniczeń emisji lotnych związków
organicznych (Dz. Urz. UE L 304 z
20.11.2010, str. 18).

Projekt realizuje upowaŜnienie dla Ministra Gospodarki zawarte w
art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie stosowania
ograniczeń wyszczególnionych w
załączniku XVII do rozporządzenia nr
1907/2006.

Realizacja derogacji zawartych w
Realizacja upowaŜnienia dla Ministra Gospodarki zawartego w
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Projektowane rozporządzenie, zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia nr 1907/2006, zezwala na stosowanie do
restaurowania i konserwacji dzieł sztuki oraz budynków
zabytkowych lub ich wnętrz węglanów ołowiu (na mocy p. 16

1

2

Zmiany wprowadzone dyrektywą 2010/79/UE wynikają z
przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację
Normalizacji przeglądu norm oraz opublikowaniu ich nowych
wersji.

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Marzec
2012 r.

DRG
Dyrektor
Pani Beata
Jaczewska
(tel. 693-42-61)

Czerwiec
2012 r.

DRG
Dyrektor
Pani Beata
Jaczewska
(tel. 693-42-61)

Numer
regulacji

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

zabytkowych lub ich wnętrz węglanów ołowiu (na mocy p. 16
załącznika XVII rozporządzenia nr 1907/2006) oraz siarczanów
(VI) ołowiu (na mocy p. 17 załącznika XVII rozporządzenia nr
1907/2006). Odstępstwa takie znajdowały się juŜ w uchylanym
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r.
Ponadto, projektowane rozporządzenie, zgodnie z
postanowieniami pkt 58 ppkt 3 załącznika XVII do rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 zakłada, Ŝe do dnia 1 lipca 2014 r.
ograniczenie wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin
zawierających azot w postaci azotanu amonu, o którym mowa w
pkt 58 ppkt 2 Załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 dotyczyć będzie wartości do 20% masowo azotu w
postaci azotanu amonu.

3

4

5

Istota projektu

Tytuł projektu rozporządzenia jeszcze
nieokreślony).
(Rozporządzenie wydane na podstawie
delegacji zawartej w art.. 33 ust. 4
ustawy o odpadach).

Zmiana przepisu stanowiącego delegację do
wydania rozporządzenia.

Tytuł projektu rozporządzenia jeszcze
nieokreślony).
(Rozporządzenie wydane na podstawie
delegacji zawartej w art. 55 ust. 3 i 3a
ustawy o odpadach)

Zmiana przepisu stanowiącego delegację do
wydania rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie regionalnych
instytucji finansujących.

Wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 2
ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Z ww. przepisu wynika
konieczność zastąpienia obecnie obowiązującego

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Czerwiec
2012 r.

DRG
Dyrektor
Pani Beata
Jaczewska
(tel. 693-42-61)

Maj
2012 r.

DRG
Dyrektor
Pani Beata
Jaczewska
(tel. 693-42-61)

Maj
2012 r.

DRG
Dyrektor
Pani Beata
Jaczewska
(tel. 693-42-61)

Określenie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie
wymagają zezwolenia.

Określenie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do
składowania na skłądowisku danego typu.

Podstawowym celem wprowadzenia rozporządzenia jest
określenie szczegółowych wymagań które musi spełnić
regionalna instytucja finansująca oraz szczegółowy tryb
przeprowadzania konkursu wyłaniającego regionalną instytucję
finansującą.

DIW

Numer
regulacji

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

Istota projektu

konieczność zastąpienia obecnie obowiązującego finansującą.
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5
marca 2008 r. w sprawie regionalnych instytucji,
wydanego na podstawie art. 6d ust. 6 ustawy o
utworzeniu PARP. Zgodnie z przepisem noweli
ustawy obecnie obowiązujące rozporządzenia
zachowuje moc nie dłuŜej niŜ przez 18 miesięcy od
dnia wejścia w Ŝycie tej noweli, czyli do 08.06.2012
r.

6

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie wykazu
uzbrojenia na obrót którego wymagane
jest zezwolenie.
7

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie ratownictwa
górnczego (tytuł roboczy).

Zgodnie z przyjętym Wspólnym Stanowiskiem Aktualizacja opisów i definicji niektórych pozycji wykazu.
Rady nr 2008/944/WPZiB z dnia 23 lutego
2009 r. kraje członkowskie UE są
zobowiązane do stosowania w prawie
krajowym Wspólnego Wykazu Uzbrojenia UE
a takŜe stosowania wspólnych zasad kontroli
wywozu technologii wojskowych i sprzętu
wojskowego.

Wykonanie delegacji zawartej w art. 123
projektu ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze.

8

Projekt rozporządzenia Ministra
Wykonanie delegacji zawartej w art. 119 ust.1
Gospodarki w sprawie prowadzenia
projektu ustawy - Prawo geologiczne i
ruchu podziemnych zakładów górniczych górnicze.
(tytuł roboczy).

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczace m.in.:
1. Organizacji, zadań i wymagań dla słuŜb ratownictwa górniczego
przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem
górniczym;
2. Specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań
psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa
górniczego, w tym przypadków, w których te badania oraz szkolenia są
przeprowadzane przez przedsiębiorcę,
3. Dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego oraz planu
ratownictwa górniczego;
4. Sposobów współpracy przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo
trudniącego się ratownictwem górniczym;
5. Przypadków, w których wykonuje się prace profilaktyczne;
6. Sposobów prowadzenia akcji ratowniczych w zaleŜności od rodzaju i
natęŜenia zagroŜeń występujących w zakładach górniczych.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla
podziemnych zakładów górniczych, dotyczące m.in.:
1. Bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i
dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Kwiecień
2012 r.

DIW
Dyrektor
Pani Agnieszka
Buła-Kopańska
(tel. 693-59-18)

Marzec
2012 r.

DKE
Dyrektor
Pan Krzysztof
Majewski
(tel. 693-51-71)

Czerwiec
2012 r.

DGA
Dyrektor
Pani Aleksandra
Magaczewska
(tel. 693-53-90)

Numer
regulacji

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

(tytuł roboczy).

dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania
niezbędnych rozwiazań zmniejszających to ryzyko;
2. Bezpieczeństwa poŜarowego;
3. Gospodarowania złoŜami kopalin;
4. Ochrony środowiska;
5. Podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakladu
górniczego;
6. Przygotowania wydobytych kopalon do sprzedaŜy;
7. Obiektów podziemnego zakladu górniczego stanowiących
ściany prowadzone w warunkach specjalnych.

9

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie prowadzenia
ruchu odkrywkowych zakładów
górniczych (tytuł roboczy).

10

Projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie prowadzenia
ruchu zakładów górniczych
wydobywających kopaliny otworami
wiertniczymi (tytuł roboczy).
11

Istota projektu

Wykonanie delegacji zawartej w art. 119
ust.1projektu ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla
odkrywkowych zakładów górniczych, dotyczące m.in.:
1. Bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i
dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania
niezbędnych rozwiazań zmniejszających to ryzyko;
2. Bezpieczeństwa poŜarowego;
3. Gospodarowania złoŜami kopalin;
4. Ochrony środowiska;
5. Podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakladu
górniczego;
6. Przygotowania wydobytych kopalon do sprzedaŜy.

Wykonanie delegacji zawartej w art. 118 ust.1 Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla zakladów
projektu ustawy - Prawo geologiczne i
górniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi,
górnicze.
dotyczące m.in.:
1. Bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i
dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania
niezbędnych rozwiazań zmniejszających to ryzyko;
2. Bezpieczeństwa poŜarowego;
3. Gospodarowania złoŜami kopalin;
4. Ochrony środowiska;
5. Podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakladu
górniczego;
6. Przygotowania wydobytych kopalin do sprzedaŜy.

Projekt rozporządzenia Ministra
Wykonanie delegacji zawartej w art. 119 ust. 2 Rozprządzenie określa szczegółowe wymagania dot.
Gospodarki w sprawie szczegółowych
projekty ustawy - Prawo geologiczne i
przechowywania i uŜytkowania środków strzałowych, w tym m.in.
wymagań dotyczących przechowywania i górnicze.
rodzaje, sposób i wzory ewidencji srodków strzałowych oraz

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Czerwiec
2012 r.

DGA
Dyrektor
Pani Aleksandra
Magaczewska
(tel. 693-53-90)

Czerwiec
2012 r.

DGA
Dyrektor
Pani Aleksandra
Magaczewska
(tel. 693-53-90)

Czerwiec
2012 r.

DGA
Dyrektor
Pani Aleksandra
Magaczewska
(tel. 693-53-90)

Numer
regulacji

12

Tytuł

Przyczyny wprowadzenia regulacji

wymagań dotyczących przechowywania i górnicze.
uŜywania środków strzałowych i sprzętu
strzałowego w ruchu zakładu górniczego
(tytuł roboczy).

Istota projektu
rodzaje, sposób i wzory ewidencji srodków strzałowych oraz
przypadki, w ktorych przedsiebiorca ma obowiazek posiadać
dowód sprawdzenia rozwiazań technicznych przez rzeczoznawcę
do spraw ruchu zakladu górniczego, kierując się potrzebą
zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powszechnego,
bezpieczeństwa poŜarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
prawidłowego prowadzenia ruchu zakladu górniczego.

Planowany
termin
wydania

Merytorycznie
sprawę
prowadzi

Czerwiec
2012 r.

DGA
Dyrektor
Pani Aleksandra
Magaczewska
(tel. 693-53-90)

