Ministerstwo Finansów
Departament Prawny

Warszawa, dn. 21 stycznia 2010 r.

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
w I półroczu 2010 r.
dotyczący projektów rozporządzeń
MINISTRA FINANSÓW
sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)
Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

1.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania i dokumentowania
audytu wewnętrznego

2.

Rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej

Przyczyny i potrzeba wprowaIstota projektu rozporządzenia
dzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
I. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych
Projektowane rozporządzenie ma Określenie trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego,
na celu wykonanie delegacji za- w tym:
wartej w art. 285 ustawy z dnia 1) sposobu sporządzania oraz elementów rocznego planu
27 sierpnia 2009 r. o finansach
audytu wewnętrznego;
publicznych.
2) sposobu dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu
wewnętrznego;
3) sposobu sporządzania oraz elementów wyników audytu
wewnętrznego;
4) sposobu sporządzania oraz elementów sprawozdania
z wykonania planu audytu;
5) trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego
oraz
6) trybu przeprowadzania oceny prowadzenia audytu wewnętrznego.
Projektowane rozporządzenie ma Określenie wzoru oświadczenia, które będzie zawierało inforna celu wykonanie delegacji za- macje
o
stanie
kontroli
zarządczej
wartej w art. 70 ust. 6 ustawy za poprzedni rok w zakresie kierowanego przez danego miniz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- stra działu administracji rządowej.
sach publicznych.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Urszula Sojka
naczelnik wydziału

Małgorzata Nowicka
radca ministra

Planowany termin wydania
rozporządzenia

I kwartał 2010 r.

I półrocze 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

3.

Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania oraz elementów
planu
działalności
i sprawozdania z wykonania
planu działalności

4.

Rozporządzenie w sprawie komitetu audytu

5.

Rozporządzenie
w
sprawie
sprawozdawczości budŜetowej

6.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego sposobu, trybu
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŜetowej na rok 2011

7.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 70 ust. 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Określenie planowanych celów w ramach poszczególnych
zadań budŜetowych wraz ze wskazaniem podzadań słuŜących
osiągnięciu celów oraz mierniki określające stopień ich realizacji i ich planowane wartości oraz określenie stopnia i sposobu realizacji planu działalności.

Małgorzata Nowicka
radca ministra

I półrocze 2010 r.

Określenie:
1) kwalifikacji, jakie powinni posiadać członkowie niezaleŜni komitetu audytu;
2) sposobu ustalania wynagrodzeń członków niezaleŜnych
komitetów audytu;
3) wymogów, jakie powinien spełniać regulamin komitetu
audytu.
II. Departament BudŜetu Państwa
Projektowane rozporządzenie ma Określenie rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzana celu wykonanie delegacji za- nia sprawozdań, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy
wartej w art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz jednostek obowiązanych do
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- sporządzania poszczególnych sprawozdań i odbiorców tych
sach publicznych.
sprawozdań.
Projektowane rozporządzenie ma Określenie wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania
na celu wykonanie delegacji za- przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych
wartej w art. 138 ust. 6 ustawy ze środków budŜetowych, projektów planów dochodów i wyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- datków poszczególnych części budŜetowych, projektów plasach publicznych.
nów finansowych, wykorzystywanych do opracowania projektu ustawy budŜetowej na rok 2011 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania.
Potrzeba uwzględnienia zmian Wprowadzenie do klasyfikacji budŜetowej podziałek, umoŜliprzepisów prawnych, w szczegól- wiających ewidencjonowanie przepływów finansowych, zgodności przepisów ustawy z dnia 27 nie ze zmienionymi przepisami prawnymi.
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów innych
ustaw.

Małgorzata Nowicka
radca ministra

I kwartał 2010 r.

GraŜyna Karpińska
naczelnik wydziału

I kwartał 2010 r.

Agnieszka Świeboda-Hofman
naczelnik wydziału

maj 2010 r.

Agnieszka Świeboda-Hofman
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w z art. 290 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 153 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8.

Rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia
finansowania z budŜetu państwa
projektów
finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)

9.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej
jednostek budŜetowych i samorządowych zakładów budŜetowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 17 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

10.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 198 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Określenie trybu wydawania decyzji Ministra Finansów o
zapewnieniu finansowania z budŜetu państwa, które umoŜliwiają jednostkom realizującym przedsięwzięcia z udziałem
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przed formalnym zwiększeniem
planów wydatków tych jednostek.

Małgorzata Rojek
naczelnik wydziału

I kwartał 2010 r.

Określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budŜetowych oraz samorządowych zakładów budŜetowych,
a w szczególności sposób i tryb sporządzania planów finansowych, sposób dokonywania zmian w planach finansowych
jednostek budŜetowych oraz zatwierdzania tych zmian oraz
tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budŜetowych, a takŜe sposób ustalania
nadwyŜki środków obrotowych w samorządowych zakładach
budŜetowych.
Określenie szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu,
w tym:
1) sposobu i warunków ustanawiania przez dysponentów
części budŜetowych dysponentów drugiego i trzeciego
stopnia;
2) tryb i terminy przekazywania:
a) na centralny rachunek bieŜący budŜetu państwa dochodów pobieranych przez urzędy obsługujące organy podatkowe i państwowe jednostki budŜetowe z rachunków, o których mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych,
b) centralnego rachunku bieŜącego budŜetu państwa
środków na rachunki, o których mowa w art. 196 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu
zwrotu nadpłat dochodów, określonych w odrębnych
przepisach, dokonywanych z tych rachunków,
c) z centralnego rachunku bieŜącego budŜetu państwa

Zbigniew Wiernicki
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.

Edyta Kłos
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

11.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania
operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi
budŜetu państwa oraz zakresu
i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych
rachunkach

12.

Rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie
operacji finansowych

13.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŜnych zalicza-

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 199 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

środków na rachunki, o których mowa w art. 196
ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, w celu
dokonywania wydatków przez te jednostki,
d) na centralny rachunek bieŜący budŜetu państwa niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 197
ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
e) na centralny rachunek bieŜący budŜetu państwa środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych,
f) środków pozostałych po uregulowaniu zobowiązań,
o których mowa w art. 181 ust. 9 ustawy o finansach
publicznych.
Ujednolicenie zasad obsługi rachunków budŜetu państwa oraz
konieczność zapewnienia płynnego przepływu informacji.

III. Departament Długu Publicznego
Projektowane rozporządzenie ma Określenie rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzana celu wykonanie delegacji za- nia przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań
wartej w art. 41 ust. 5 ustawy w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- w zakresie naleŜności i zobowiązań, w tym państwowego
sach publicznych.
długu publicznego oraz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz
odbiorców tych sprawozdań.
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia jest niezbędne jest
do obliczania długu publicznego oraz relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto. W oparciu o nie dostarczane
będą dane niezbędne do notyfikacji do Eurostatu oraz do
innych międzynarodowych instytucji, takich jak międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 72 ust. 2 ustawy

Określenie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym
do długu Skarbu Państwa, uwzględniając podstawowe katego-
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Edyta Kłos
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.

Katarzyna MańkGoździkowska
radca ministra

I kwartał 2010 r.

Maurycy Michalski
naczelnik wydziału

Katarzyna MańkGoździkowska
radca ministra

II kwartał 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

nych do państwowego długu
publicznego, w tym do długu
Skarbu Państwa
14.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego sposobu ustalania
wartości zobowiązań zaliczanych
do państwowego długu publicznego, długu Skarbu państwa,
wartości zobowiązań z tytułu
poręczeń i gwarancji

15.

Rozporządzenie w sprawie podwyŜszenia kwoty wyznaczającej
limit wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

16.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie informacji finansowej o otrzymanej
subwencji oraz o poniesionych
z subwencji wydatkach

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 73 ust. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

Planowany termin wydania
rozporządzenia

rie przedmiotowe i podmiotowe zadłuŜenia oraz okresy zapadalności.
Określenie szczegółowego sposobu ustalania:
1) wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu
publicznego oraz do długu Skarbu Państwa,
2) wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
− uwzględniając klasyfikację tytułów dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicznego oraz konieczność prawidłowego obliczenia relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto.

IV. Departament Finansów Resortu
Wydanie rozporządzenia jest obliga- PodwyŜszenie kwoty wyznaczającej limit wydatków komitetu
toryjne w związku ze wzrostem wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do
o ponad 5% wskaźnika cen towarów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
i usług konsumpcyjnych (dane
Głównego Urzędu Statystycznego),
zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych zwrócił się do Ministra
Finansów o zmianę rozporządzenia, ze
względu na konieczność ograniczenia
rodzaju danych osobowych ujawnianych przez partie polityczne w informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach.
Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła 1 grudnia 2009 r. z propozycją zmian w tym zakresie (rozpo-

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Ograniczenie rodzaju danych osobowych ujawnianych w informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych
z subwencji wydatkach. do danych niezbędnych - zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.

5

Karol Szmaj
radca ministra

I kwartał 2010 r.

Monika BratekCharzyńska
starszy specjalista

I kwartał 2010 r.

Monika Bratek –
Charzyńska
starszy specjalista

I kwartał 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
rządzenie jest wydawane przez Ministra Finansów po zasięgnięciu opinii
Państwowej Komisji Wyborczej,
poniewaŜ organ ten bada sprawozdania, a jednocześnie nie jest wyposaŜony w kompetencje prawodawcze).

17.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie
w
sprawie
w sprawie sprawozdania o źródłach
pozyskania środków finansowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do
Ministra Finansów o zmianę rozporządzenia, ze względu na konieczność ograniczenia rodzaju danych
osobowych ujawnianych w sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków
finansowych. Państwowa Komisja
Wyborcza wystąpiła 1 grudnia 2009
r. z propozycją zmian w tym zakresie
(rozporządzenia są wydawane przez
Ministra Finansów po zasięgnięciu
opinii Państwowej Komisji Wyborczej, poniewaŜ organ ten bada sprawozdania, a jednocześnie nie jest
wyposaŜony w kompetencje prawodawcze).

18.

Rozporządzenie w sprawie formy i trybu przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji
Finansowej informacji zgromadzonych przez organy StraŜy
Granicznej oraz organy celne

Istota projektu rozporządzenia

Ograniczenie rodzaju danych osobowych ujawnianych
w sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych do
danych niezbędnych - zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

V. Departament Informacji Finansowej
Projektowane rozporządzenie ma Określenie formy i trybu przekazywania, w formie elektrona celu wykonanie delegacji za- nicznej, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
wartej w art. 15a ust. 6 ustawy informacji o wartościach majątkowych wwoŜonych do Wspólz dnia 16 listopada 2000 r. o prze- noty lub wywoŜonych ze Wspólnoty zawartych w zgłoszeniu
ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 21
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.
finansowaniu terroryzmu.
Konieczność uzyskiwania przez Wybrany tryb przekazu zapewni od strony technicznej ochronę
Generalnego Inspektora Informacji przekazywanych danych przed nieuprawnionym dostępem.
Finansowej, informacji o środkach W celu ułatwienia organom zobowiązanym do przekazywania
pienięŜnych
wwoŜonych
do danych regulacja zapewnia przekazanie im opracowanych
Wspólnoty lub wywoŜonych ze przez Generalnego Inspektora narzędzi informatycznych uła-

6

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Monika Bratek –
Charzyńska
starszy specjalista

I kwartał 2010 r.

Artur Kołaczek
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I kwartał 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Wspólnoty, ma na celu skuteczne
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

Istota projektu rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych

20.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli bagaŜu przewoŜonego drogą morską lub powietrzną

Szczególny
charakter
bagaŜu
przewoŜonego drogą morską lub
powietrzną pociąga za sobą potrzebę wprowadzenia odrębnych
metod kontroli.

21.

Rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną
Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami
w zakresie przewidzianym dla
organów celnych

22.

Rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności
kontroli celnej

Planowany termin wydania
rozporządzenia

twiających przygotowanie danych w odpowiedniej postaci
i ich zabezpieczenie.

VI. Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier
UmoŜliwienie funkcjonariuszom Rozszerzenie uprawnień funkcjonariuszy SłuŜby Celnej
SłuŜby Celnej dokumentowania w zakresie niejawnego prowadzenia obserwacji
zdarzeń poprzez niejawne prowadzenie obserwacji.

19.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Andrzej Grzelak
główny specjalista

I kwartał 2010 r.

Określenie metod kontroli bagaŜu przewoŜonego drogą morską lub powietrzną.

Bogdan Kruszyna
główny specjalista

I kwartał 2010 r.

Obrót towarami objętymi Wspólną
Polityką Rolną (WPR) jest, na
podstawie przepisów wspólnotowych, objęty dodatkowymi wymogami o charakterze nadzorczym
i kontrolnym. Przepisy wspólnotowe maja jednak charakter ogólny
i wymagają sprecyzowania, szczególnie w zakresie stosowanych
dokumentów.

Określenie:
- wzorów dokumentów stosowanych w obrocie,
- zasad postępowania z towarami objętymi WPR.

Arkadiusz Łaba
główny specjalista

I kwartał 2010 r.

Potrzeba:
- określenia warunków wykonywania kontroli, o których mowa
w art. 30 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3
pkt. 3 - 7 ustawy, w zakresie
przestrzegania przepisów prawa
celnego oraz in. przepisów związanych z przywozem i wywozem
towarów, w szczególności doty-

Określenie wykonywanie kontroli przez organy SłuŜby Celnej,
ze szczególnym uwzględnieniem kontroli obejmujących rodzaje procedur celnych oraz kontrolowane towary.

Artur
Janiszewski
Dyrektor
Departamentu

I kwartał 2010 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
czących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami;
- uregulowania dodatkowo warunków wykonywania czynności
kontrolnych w zakresie przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych
we właściwej agencji płatniczej
ustanowionej zgodnie z art. 3
ustawy z dnia 30 lipca 2003 r.
o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i
Gwarancji
Rolnej
(Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz
z 2004 r. Nr 42, poz. 386
i Nr 93, poz. 890), w zakresie
stosowania receptur oraz prawidłowości deklaracji dotyczących
surowców wykorzystywanych
przy produkcji towarów wywoŜonych z refundacją wywozową
oraz w zakresie działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych związanej z prawidłowością deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów
wywoŜonych z wnioskiem o refundację wywozową;
- rozszerzenia zakresu regulacji
o zagadnienia związane z kontrolą wynikającą ze Wspólnej
Polityki Rolnej. Określono warunki, które będą podlegać
sprawdzeniu przez organ SłuŜ-

Istota projektu rozporządzenia

8

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

23.

Rozporządzenia w sprawie sposobu i warunków wykonywania
kontroli okrętów wojennych i
wojskowych statków powietrznych oraz wyposaŜenia i sprzętu
jednostek wojskowych, a takŜe
wyposaŜenia i sprzętu jednostek
organizacyjnych resortu spraw
wewnętrznych i administracji

24.

Rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania
czynności audytowych

25.

Rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania czynności
audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
by Celnej, w zaleŜności od realizowanej w ramach WPR
kontroli. Powinno to zapewnić
stosowanie przez SłuŜbę Celną
jednolitej procedury przy kontrolach związanych z WPR.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 30 ust. 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Określenie sposobu i warunków wykonywania kontroli
w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków
powietrznych oraz wyposaŜenia i sprzętu jednostek wojskowych, a takŜe wyposaŜenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Tadeusz Szymbert
naczelnik wydziału

I kwartał 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 58 ust. 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie:
1) zakresu i rodzaju wykonywanych czynności audytowych
w zaleŜności od warunków i kryteriów podlegających weryfikacji,
2) sposobu przeprowadzania czynności audytowych, w tym
metod dokonywania oceny wypłacalności wnioskodawcy
− uwzględniając potrzebę ujednolicenia postępowania
organów SłuŜby Celnej, skuteczność dokonywanych
czynności, ograniczenie ich czasochłonności oraz zapewnienie rzetelności procedury pozyskiwania danych.

Anna Grzelak
naczelnik wydziału

styczeń 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 59 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie sposobu dokumentowania czynności audytowych
i wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym, uwzględniając potrzebę ujednolicenia postępowania
organów SłuŜby Celnej, ograniczenie ilości dokumentów stosowanych przez te organy, konieczność udokumentowania
stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przeprowadzanej
czynności oraz zasad prowadzenia dokumentacji nałoŜonej na
wnioskodawcę przez przepisy odrębne.

Anna Grzelak
naczelnik wydziału

styczeń 2010 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

26.

Rozporządzenie w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

27.

Rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania
dyrektorów urzędów kontroli
skarbowej
Rozporządzenie w sprawie legitymacji słuŜbowych i znaków
identyfikacyjnych inspektorów
kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych
kontroli skarbowej
Rozporządzenie w sprawie oddelegowania inspektorów kontroli
skarbowej do wykonywania
zadań słuŜbowych w innej jednostce organizacyjnej kontroli
skarbowej albo poza kontrolą
skarbową

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej.
Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej.

30.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej.

31.

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów)
podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podat-

28.

29.

Przyczyny i potrzeba wprowaIstota projektu rozporządzenia
dzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
VII. Departament Kontroli Skarbowej
Projektowane rozporządzenie jest Określenie siedzib urzędów kontroli skarbowej oraz ich orgazwiązane z wejście w Ŝycie ustawy nizacji wewnętrznej.
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (druk sejmowy nr 1852;
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/o
pisy/1852.htm)

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Radosław Teresiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.

Określenie zasięgu terytorialnego działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, będącego podstawą określania ich
właściwości miejscowej.

Radosław Teresiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.

Określenie wzoru legitymacji słuŜbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników
jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, organów właściwych do ich wydawania oraz sposobu ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz posługiwania się
nimi.
Określenie warunków i tryb delegowania inspektorów kontroli
skarbowej, rodzaju zadań słuŜbowych, do których wykonywania inspektor moŜe zostać delegowany, zasad wynagradzania
inspektorów w związku z delegacją, zasad zmiany warunków
delegacji i zakończenia oddelegowania.

Radosław Teresiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.

Radosław Teresiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.

Radosław Teresiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.

Określenie procedury przeprowadzania kontroli wewnętrznej
w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.

VIII. Departament Podatków Dochodowych
Projektowane rozporządzenie sta- Projektowane rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru
nowi realizację gwarancji udzielo- podatku dochodowego w odniesieniu do jakichkolwiek dochonych przez Rząd RP w związku dów uzyskanych w związku z organizacją Mistrzostw Europy
z warunkami
sformułowanymi w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012.
przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) i wyma-
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Departamentu

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

ku dochodowego od osób fizycznych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
ganych w II fazie procedury selekcyjnej państw ubiegających się
o organizację Mistrzostw Europy
w Piłce NoŜnej UEFA EURO
2012.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

32.

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów)
podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

Projektowane rozporządzenie jest
kolejnym rozporządzeniem dotyczącym tzw. umów offsetowych
i miałoby zastosowanie do dochodów uzyskanych w kolejnych latach, począwszy od 1 stycznia
2010 r., w następstwie wykonania
umów offsetowych zawartych
pomiędzy
Skarbem
Państwa
a zagranicznymi
dostawcami
w okresie: sierpień 2001 r. – październik 2009 r.

Projektowane rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru
podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu nieodpłatnego nabycia:
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
oraz prawa do ich uŜywania, a takŜe usług szkoleniowych,
pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią,
amunicją lub materiałami wojennymi i pod warunkiem,
Ŝe produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.

33.

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu przedłuŜenie terminu obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 września
2006r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od
osób fizycznych od niektórych
dochodów
(przychodów)
(Dz. U. Nr 183, poz. 1359), zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika
Ministra
Obrony
Narodowej,
do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projektowane rozporządzenie dotyczy zaniechania poboru
podatku dochodowego od podatników będących osobami
fizycznymi, niemających miejsca zamieszkania na terytorium
Polski, którzy będąc zatrudnieni przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w USA, uzyskują dochody na terytorium Polski
z tytułu realizacji umowy na dostawę samolotów wielozadaniowych F-16.

Monika Laskowska
Zastępca Dyrektora

I półrocze 2010 r.

34.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie maksymalnych norm
dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zuŜycia

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

IX. Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego
Postulaty branŜy spirytusowej Zrównanie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków
w tym przede wszystkim producen- przy przewozie alkoholu etylowego w cysternach kolejowych
tów biokomponenetów o zwięk- z analogicznymi normami dla paliw ciekłych posiadających
szenie wysokości maksymalnych zbliŜone właściwości fizyczne.
norm dopuszczalnych ubytków
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Tytuł projektu rozporządzenia

wyrobów akcyzowych
35.

Rozporządzenie w sprawie przedłuŜenia okresu waŜności znaków akcyzy naniesionych na
opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich

36.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów
podatkowych oraz ewidencji
przez podmioty prowadzące
składy podatkowe
Rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów
akcyzowych

37.

38.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
przy przewozie alkoholu etylowego
w cysternach kolejowych.
UmoŜliwienie podmiotom sprzedaŜy istniejących zapasów wyrobów spirytusowych i winiarskich
oznaczonych
dotychczasowymi
znakami akcyzy.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

PrzedłuŜenie okresu waŜności dotychczasowych wzorów znaków akcyzy na wyroby spirytusowe i winiarskie do dnia 31
grudnia 2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Określenie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych poza elektronicznym systemem przemieszczania.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Określenie warunków prowadzenia składów podatkowych
oraz ewidencjonowaniem wyrobów akcyzowych znajdujących
się w składzie podatkowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Regulacje związane z ewidencjonowaniem wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę, zarejestrowanego
wysyłającego, podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą oraz przedstawiciela
podatkowego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r. .

39.

Rozporządzenie w sprawie warunków dotyczących miejsca
odbioru wyrobów akcyzowych

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Regulacje związane z warunkami dotyczącymi miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo
przez zarejestrowanego odbiorcę.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

40.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na
wykonywanie
działalności
w zakresie podatku akcyzowego

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Określenie dokumentów, wzorów wniosków oraz trybu postępowania związanego z uzyskiwaniem zezwoleń na prowadzenie róŜnych typów działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

41.

Rozporządzenie
w
sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego

42.

Rozporządzenie w sprawie
dokumentu dostawy wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, ewidencji
tych wyrobów oraz wykazu
środków skaŜających alkohol
etylowy słuŜącego do stosowania zwolnień od akcyzy

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

43.

Rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

44.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Dookreślenie regulacji w zakresie stosowania zwolnień od
akcyzy dla podmiotów o których mowa w art. 31 ust. 1 projektu ustawy, sytuacji, w których dla zastosowania zwolnienia
od akcyzy nie muszą być spełnione warunki zwolnienia oraz
niektórych zwolnień przedmiotowych.
Uwzględnienie zmian terminologicznych dokonanych w ustawie o podatku akcyzowym; określenie warunków i sposób
zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy
ze względu na przeznaczenie do podmiotu pośredniczącego
albo do składu podatkowego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Określenie właściwych organów podatkowych i podmiotów
obowiązanych do odnotowywania obciąŜenia i zwolnienia
zabezpieczenia generalnego; dookreślenie szczegółowego
sposobu stosowania zabezpieczeń generalnych i ryczałtowych
oraz określenie tego sposobu przy stosowaniu Systemu EMCS PL.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Rozporządzenie
w
sprawie
zwolnienia z obowiązku złoŜenia
zabezpieczenia akcyzowego

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Dookreślenia zaświadczenia o spełnieniu warunku niezalegania z opłacaniem podatków stanowiących dochód budŜetu
państwa.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu

I kwartał 2010 r.

45.

Rozporządzenie
w
sprawie
zmiany rozporządzenia w sprawie wzorów treści gwarancji
bankowych i ubezpieczeniowych
składanych jako zabezpieczenie
akcyzowe

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Dostosowanie treści postanowień zawartych we wzorach gwarancji w związku z dokonanymi w ustawie o podatku akcyzowym zmianami terminologicznymi i wskazaniem osób trzecich mogących złoŜyć zabezpieczenie akcyzowe.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

46.

Rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których
stosuje się niŜszy poziom zabezpieczenia akcyzowego oraz

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia w związku z nową
regulacją zawartą w ustawie
o podatku akcyzowym.

Doprecyzowanie przepisów określających przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niŜszy
poziom zabezpieczenia akcyzowego niŜ określony w ustawie i
przypadki, w których naczelnik urzędu celnego nie ustala

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego przed jego
zastosowaniem.

47.

Rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu
działania urzędów celnych i izb
celnych, których odpowiednio
naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Określenie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów
celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie określonych w ustawie spraw
dotyczących znaków akcyzy.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

48.

Rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Określenie systemu zwrotu zapłaconej akcyzy w przypadku
dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

49.

Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych
znakami akcyzy

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

50.

Rozporządzenie
w
sprawie
zwolnień wyrobów akcyzowych
z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Uregulowanie spraw związanych z:
- otrzymywaniem znaków akcyzy,
- oznaczaniem wyrobów,
- rodzajami znaków akcyzy,
- zdjęciem znaków akcyzy,
- zwrotem znaków akcyzy,
- rozliczeniem znaków akcyzy.
Regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, określenie trybu i warunków ich stosowania.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

51.

Rozporządzenie
w
sprawie
zmiany miejsca przeznaczenia,
podpisywania
dokumentów
przesłanych do systemu, struktury lokalnego numeru referencyjnego, informacji jakie powinny
być wprowadzane do systemu
oraz do e-AD lub do dokumentu
zastępującego e-AD i sposób

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia w związku z nową
regulacją zawartą w ustawie
o podatku akcyzowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Określenie szczegółowych zasad postępowania organów podatkowych w sprawie zmiany miejsca przeznaczenia, podpisywania dokumentów, informacji jakie powinny być wprowadzane do systemu oraz do e-AD lub do dokumentu zastępującego e-AD. oraz sposobu dostarczania przez podmioty danych
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do systemu EMCS.

14

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Określenie szczegółowych zasad postępowania podmiotów
wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku braku moŜliwości przesłania do systemu
EMCS dokumentów oraz potwierdzania przez organ podatkowy niedostępności systemu EMCS, oraz zasad postępowania
w przypadku, gdy System zostanie przywrócony. Ponadto,
reguluje sytuację, w której podmioty mogą korzystać zastępczo z papierowego dokumentu ADT w przypadku niemoŜności wysłania wiadomości e-AD, celem uniknięcia dowolności
w stosowaniu przepisów rozporządzenia.
Ujednolicenie formy dokumentu, a tym samym zapewnienie
skuteczniejszej kontroli podatników.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

dostarczania przez podmioty
danych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem
wprowadzenia ich do systemu
52.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych zasad postępowania podmiotów wysyłających,
podmiotów odbierających oraz
organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu
oraz w przypadku, gdy System
zostanie przywrócony

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia w związku z nową
regulacją zawartą w ustawie
o podatku akcyzowym.

53.

Rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia
złoŜenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na
terytorium kraju

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

54.

Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla
podatku akcyzowego, deklaracji
w sprawie przedpłaty akcyzy
oraz informacji o wyrobach
akcyzowych w składzie podatkowym

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

55.

Rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej

56.

Rozporządzenie w sprawie znakowania i barwienia wyrobów
energetycznych

Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Określenie nowych wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wzorów informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, z uwzględnieniem zmian terminologicznych dokonanych w ustawie o podatku akcyzowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Określenie wzoru deklaracji uproszczonej, z uwzględnieniem
zmian terminologicznych dokonanych w ustawie o podatku
akcyzowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.

Określenie rodzajów oraz ilości substancji stosowanych do
znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowaIstota projektu rozporządzenia
dzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
X. Departament Podatku od Towaru i Usług
Dostosowanie do zmian wprowa- Dostosowanie wzoru dokumentu imiennego celem umoŜlidzonych w ustawie o zmianie wienia dokonania zwrotu podatku w formie przelewu na raustawy o podatku od towarów chunek bankowy podróŜnego.
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.

57.

Rozporządzenia w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróŜnych o moŜliwości
zakupu w punktach sprzedaŜy
towarów, od których przysługuje
zwrot podatku od towarów
i usług, imiennego dokumentu
będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróŜnym
oraz stempla potwierdzającego
wywóz towarów poza terytorium
Wspólnoty

58.

Rozporządzenia
w
sprawie
przedstawiciela podatkowego

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w ustawie o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.

59.

Rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w ustawie o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.
(Ostateczny termin
wydania
rozporządzenie
jest uzaleŜniony
od
uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od
towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.)

Usunięcie warunków, jakie musi spełniać podmiot, który moŜe
być ustanowiony przedstawicielem podatkowym.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.
(Ostateczny termin
wydania
rozporządzenie
jest uzaleŜniony
od
uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od
towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.)

Objęcie podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania albo pobytu
na terytorium państwa trzeciego, świadczących usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa trzeciego.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.
(Ostateczny termin
wydania
rozporządzenie
jest uzaleŜniony
od
uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od
towarów
i usług oraz usta-
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia
wy o transporcie
drogowym.)

60.

Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów
i usług

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w ustawie o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.

Usunięcie rozdziału 11 rozporządzenia, określającego szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytułu
świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego,
wykonywanych na terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza
terytorium kraju.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2010 r.
(Ostateczny termin
wydania
rozporządzenie
jest uzaleŜniony
od
uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od
towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.)

61.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług
niektórym podmiotom

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w ustawie o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym w zakresie przepisów
unijnych.

Dostosowanie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia do przepisów Dyrektywy Rady 2008/9/WE zawierającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej,
przewidzianych w Dyrektywie Rady 2006/112/WE.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

62.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających
obowiązku składania zgłoszenia
rejestracyjnego

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w ustawie o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.

Zmiany w zakresie określenia symbolu PKWiU.

Hanna Majszczyk
Dyrektor Departamentu

I półrocze 2010 r.
(Ostateczny termin
wydania
rozporządzenie
jest uzaleŜniony
od
uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od
towarów
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.)
I półrocze 2010 r.
(Ostateczny termin
wydania
rozporządzenie
jest uzaleŜniony
od
uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od
towarów
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia
i usług oraz ustawy o transporcie
drogowym.)

63.

Rozporządzenie
w
sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

64.

Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o doradztwie podatkowym

65.

Rozporządzenie w sprawie opłat
określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

Wprowadzenie ograniczeń w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, co oznacza objęcie obowiązkiem posiadania kas rejestrujących kolejnych
grup podatników.

Ograniczenie zakresu zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

XI. Departament Polityki Podatkowej
Zmiana lub uchylenie rozporzą- W przypadku przyjęcia projektowanej nowelizacji ustawy
dzenia w związku z projektowaną o doradztwie podatkowym dostosowanie dotychczasowych
nowelizacją ustawy o doradztwie przepisów do projektowanych rozwiązań.
podatkowym.

Zmiana lub uchylenie rozporządzenia w związku z projektowaną
nowelizacją ustawy o doradztwie
podatkowym.

W przypadku przyjęcia projektowanej nowelizacji ustawy
o doradztwie podatkowym dostosowanie dotychczasowych
przepisów do projektowanych rozwiązań.
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Stanisław
Rurka
Zastępca Dyrektora

I półrocze 2010 r.

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

I półrocze 2010 r.
(Ostateczny termin
wydania
rozporządzenie
jest uzaleŜniony
od
uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie
podatkowym.)

Cezary Krysiak
Dyrektor
Departamentu

I półrocze 2010 r.
(Ostateczny termin
wydania
rozporządzenie
jest uzaleŜniony
od
uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie
podatkowym.)

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

66.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które
mogą być składane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

67.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań,
sposobu ich przesyłania oraz
rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

68.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten
obszar, a takŜe nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu
do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych
oraz wyposaŜenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek
organizacyjnych resortu spraw
wewnętrznych i administracji

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Projektowane rozporządzenie ma
na celu uproszczenie składania
deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu uproszczenie składania
deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Rozszerzenie wykazu deklaracji, które mogą być składane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej o nowy formularz CIT-10Z. Uprości to składanie deklaracji w formie elektronicznej przez podatników podatku dochodowego od osób
prawnych.

Cezary Krysiak
Dyrektor
Departamentu

I półrocze 2010 r.

Określenie struktury logicznej zmienionych formularzy CIT6R, CIT-9R oraz IFT-2/IFT-2R oraz nowego formularza CIT10Z. Uprości to składanie deklaracji w formie elektronicznej
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Cezary Krysiak
Dyrektor
Departamentu

I półrocze 2010 r.

Jolanta Frajndt
główny specjalista

I półrocze 2010 r.

XII. Departament Polityki Celnej
Projektowane rozporządzenie ma Określenie szczegółowych przepisów dotyczących kwestii
na celu wykonanie delegacji za- nadawania przeznaczenia celnego w stosunku do okrętów
wartej w art. 19 ust. ustawy z dnia wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposa19 marca 2004 r. – Prawo celne.
Ŝenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji, wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanych
poza ten obszar, doprecyzowujące zapisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

69.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych
warunków
i trybu postępowania w trakcie
dokonywania przemieszczania
towarów na terytorium kraju w
ramach
uprzywilejowanego
traktowania taryfowego towarów
ze względu na ich końcowe
przeznaczenie

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Konieczność uzupełnienia krajowego prawa celnego o przepisy
regulujące przemieszczanie towarów na terytorium kraju w ramach
uprzywilejowanego
traktowania
towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie. Zgodnie z art.
296 ust. 4 rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca
1993 r. ustanawiającego przepisy
w celu wykonania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. WE L 253
z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn.
zm.), jeŜeli wysyłka dokonywana
jest między dwoma osobami posiadającymi pozwolenie w procedurze dopuszczenia do obrotu
z końcowym
przeznaczeniem,
mającymi siedziby w tym samym
państwie członkowskim, to odbywa się ona zgodnie z przepisami
krajowymi.
Istnieje potrzeba wprowadzenia
jednolitych rozwiązań dla polskiej
administracji celnej, uwzględniających specyfikę działań i czynności
podejmowanych przez organy
celne w celu zapewnienia prawidłowego obrotu towarami.

Istota projektu rozporządzenia

Opracowanie zasad i warunków pozwalających na uregulowanie kwestii dotyczących przemieszczania na terenie kraju towarów objętych uprzywilejowanym traktowaniem taryfowym.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu
Ewa Jakubowska
główny specjalista

Planowany termin wydania
rozporządzenia
I kwartał 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

70.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych
w sprawach celnych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Potrzeba uzupełnienia krajowego
prawa celnego o przepisy regulujące przemieszczanie towarów na
terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania towarów ze względu na ich końcowe
przeznaczenie. Zgodnie z art. 296
ust. 4 rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca
1993 r. ustanawiającego przepisy
w celu wykonania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. WE L 253
z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn.
zm.), jeŜeli wysyłka dokonywana
jest między dwoma osobami posiadającymi pozwolenie w procedurze dopuszczenia do obrotu
z końcowym
przeznaczeniem,
mającymi siedziby w tym samym
państwie członkowskim, to odbywa się ona zgodnie z przepisami
krajowymi.
Istnieje potrzeba wprowadzenia
jednolitych rozwiązań dla polskiej
administracji celnej, uwzględniających specyfikę działań i czynności
podejmowanych przez organy
celne w celu zapewnienia prawidłowego obrotu towarami.

Istota projektu rozporządzenia

Opracowanie wzoru dokumentu przekazania towaru /DPT/ dla
podmiotów przemieszczających towary w celu ułatwienia
organom celnym sprawowania prawidłowego dozoru celnego
nad tymi towarami.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu
Piotr Sikorski
specjalista

Planowany termin wydania
rozporządzenia
I kwartał 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

71.

Rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów
towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem
procedury uproszczonej zaleŜy
od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

72.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

73.

Rozporządzenie
w
sprawie
zmiany rozporządzenia w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego
na agenta celnego oraz wpisu na
listę agentów celnych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Przepisy wspólnotowe dają państwom członkowskim wyłącznie
moŜliwość rozszerzenia zakresu
stosowania procedur uproszczonych. Tym samym brak jest uzasadnienia do wprowadzenia przepisów ograniczających ten zakres.
Konieczność dostosowania przepisów krajowych do zmian jakie
zaszły w przepisach wspólnotowych regulujących statystykę handlu towarami pomiędzy krajami
wspólnoty – m.in. w zakresie listy
towarów wyłączonych ze sprawozdawczości oraz kodów rodzajów transakcji.
Konieczność dostosowanie czasu
trwania obu części egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego do
rzeczywistych potrzeb związanych
z charakterem zadań egzaminacyjnych oraz określenie na poziomie
rozporządzenia czasu trwania drugiej części egzaminu.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Uchylenie rozporządzenia w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury
uproszczonej zaleŜy od spełnienia dodatkowych warunków,
oraz towarów wyłączonych spod tej procedury wprowadzając
okres przejściowy pozwalający organom celnym na sprawowanie naleŜytego dozoru i kontroli celnej do czasu wydania
nowych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej.

Małgorzata Przysucha
specjalista

WdroŜenie rozwiązań wprowadzonych przepisami wspólnotowymi. Wprowadzenie trzech dodatkowych wyróŜników
umoŜliwiających wyszukanie ze zbioru pozycji towarowych
podlegających sprawozdawczości. Poprawa realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 3 tej ustawy.

Beata Czarnecka
specjalista

I półrocze 2010 r.

Uregulowanie czasu trwania drugiej części egzaminu w formie
rozporządzenia, analogicznie jak aktualnie obowiązująca regulacja dotycząca czasu trwania pierwszej części egzaminu. Czas
trwania pierwszej i drugiej części egzaminu został określony
na podstawie rzeczywistych potrzeb zgłoszonych przez zdających, z uwzględnieniem charakteru zadań egzaminacyjnych.

Ewa Bielak
główny specjalista

I kwartał 2010 r.
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I półrocze 2010 r.

Beata Czarnecka
specjalista

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

74.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku
z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją
uzasadnione okoliczności wskazujące, Ŝe nie spełniają one określonych dla nich wymagań

75.

Rozporządzenie w sprawie przyznawania uposaŜenia oraz innych świadczeń przysługujących
funkcjonariuszowi SłuŜby Celnej
w czasie oddelegowania do pełnienia słuŜby w instytucjach

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Regulacje z dziedziny nadzoru
rynku, w tym obowiązków organów celnych zawarte zostały
w nowym akcie prawa wspólnotowego - rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE)
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającym
wymagania
w zakresie akredytacji i nadzoru
rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów
do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE z 13.08.2008 L 218, str.30).
Jest to kompleksowa regulacja
obejmująca kwestie związane
z nadzorem rynku, w tym kwestie
dotychczas regulowane rozporządzeniem nr 339/93/EWG z dnia
8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli
zgodności z przepisami w sprawie
bezpieczeństwa produktów przywoŜonych z państw trzecich
(Dz. Urz. WE L 40 z 17.2.1993).
W związku z powyŜszym konieczną jest nowelizacja dotychczasowych regulacji krajowych,
dostosowująca w sposób formalny
akt prawa krajowego do nowego
stanu prawnego obowiązującego
w dziedzinie nadzoru rynku.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 90 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Nowelizacja przywołanych w dotychczasowym rozporządzeniu aktów prawa wspólnotowego, które uległy zmianie.

Piotr Pogorzelski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I kwartał 2010 r.

Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb przyznawania uposaŜenia oraz innych
świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi SłuŜby
Celnej w czasie oddelegowania do pełnienia słuŜby w instytucjach zagranicznych,
2) tryb postępowania w przypadku zmiany warunków odde-

Michał Radwański
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

zagranicznych, zmiany warunków oddelegowania oraz odwołania z oddelegowania
76.

77.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczególnych zasad rachunkowości banków
Rozporządzenie
w
sprawie
szczególnych zasad rachunkowości
spółdzielczych
kas
oszczędnościowo-kredytowych,
w tym zakresu informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Dariusz Grochowicz
radca ministra

I półrocze 2010 r.

legowania,
3) warunki i tryb odwołania z oddelegowania.
XIII. Departament Rachunkowości
Zmiana ustawy o obrocie instru- Określenie zasad rachunkowości banków w zakresie zmian
mentami finansowymi.
wynikających ze zmian ustawy o instrumentach finansowych.
Zmiana ustawy o spółdzielczych
kasach
oszczędnościowokredytowych.

Określa zasady rachunkowości banków w zakresie zmian
wynikających ze zmian ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych.

Dariusz Grochowicz
radca ministra

I półrocze 2010 r.
(Dokładny termin
jest uzaleŜniony
od podjęcia
uchwały przez
Trybunał Konstytucyjny w sprawie
zgodności ustawy
z Konstytucją
Rzeczypospolitej
Polskiej)

78.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budŜetu państwa, budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych,
samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit.
a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Określenie zasady rachunkowości i sprawozdawczości oraz
plany kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych
zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych i
jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie zostały określone
takŜe zasady rachunkowości w zakresie przepływu środków
europejskich w związku z całkowicie odmiennym niŜ dotychczas systemu przepływu tych środków.

Mirosława BłaŜejczyk
starszy specjalista

I półrocze 2010 r.

79.

Rozporządzenie w sprawie zasad
rachunkowości oraz planów kont
dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.

Dostosowanie zasad rachunkowości oraz planów kont dla
organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego do
rozwiązań systemowych, w tym do ustawy o finansach publicznych.

Marzena Idasiak
główny specjalista

I półrocze 2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

80.

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej

81.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

82.

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

83.

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Przyczyny i potrzeba wprowaIstota projektu rozporządzenia
dzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
XIV. Departament Rozwoju Rynku Finansowego
Projektowane rozporządzenie ma Określenie szczegółowego zakres ubezpieczenia obowiązkona celu wykonanie delegacji za- wego OC organizatora imprezy masowej, termin powstania
wartej w art. 53 ust. 2 ustawy obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpie- tego ubezpieczenia.
czeństwie imprez masowych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 175 ust. 5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
(Dz. U. z 2004
r.
Nr
261,
poz. 2603, z późn. zm.), w związku
ze zmianami wprowadzonymi do
tej ustawy, na podstawie przepisów
ustawy o świadczeniu usług na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2590).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 181 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
(Dz. U. z 2004
r.
Nr
261,
poz. 2603, z późn. zm.), w związku
ze zmianami wprowadzonymi do
tej ustawy, na podstawie przepisów
ustawy o świadczeniu usług na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2590).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 186 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w związku ze zmianami wprowadzonymi

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Michał Litwiniuk
główny specjalista

I półrocze 2010 r.

Określenie szczegółowego zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC rzeczoznawcy majątkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego
ubezpieczenia.

Michał Litwiniuk
główny specjalista

I półrocze 2010 r.

Określenie szczegółowego zakresu ubezpieczenia obowiązkowego OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę
gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Michał Litwiniuk
główny specjalista

I półrocze 2010 r.

Określenie szczegółowego zakresu ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego
ubezpieczenia.

Michał Litwiniuk
główny specjalista

I półrocze 2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
do tej ustawy, na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (druk sejmowy nr 2590).

Istota projektu rozporządzenia

84.

Rozporządzenie
w
sprawie
w sprawie opłat wnoszonych na
rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 17 ust. 6 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym.
Przedmiotowy projekt jest wydawany w związku ze znowelizowanymi w dniu 4 września 2009 r.:
ustawą o obrocie instrumentami
finansowymi, ustawą o ofercie
publicznej, ustawą o funduszach
inwestycyjnych, które to regulacje
zmieniają wiele przepisów związanych z zezwoleniami i zgodami
udzielanymi podmiotom nadzorowanym przez Komisję Nadzoru
Finansowego, oraz wpisami dokonywanymi przez Komisję Nadzoru
Finansowego, w konsekwencji
czego zmianie ulegną równieŜ
niektóre opłaty wnoszone przez
podmioty nadzorowane.

Określenie:
1) wysokości, sposobu naliczania oraz warunki i terminów
uiszczania opłat, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1
ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
2) szczegółowy sposób rozliczenia opłat i innych wpływów,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym
− uwzględniając w szczególności rodzaje opłat i charakter czynności, z którymi wiąŜe się obowiązek uiszczenia opłat. Opłaty nie powinny w istotny sposób
wpływać na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia.

Mateusz Iwański
specjalista

I półrocze 2010 r.

85.

Rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie zakresu,
trybu, formy oraz terminów
przekazywania informacji przez
firmy
inwestycyjne,
banki,
o których mowa w art. 70 ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi i banki powiernicze

Projektowane rozporządzenie ma
na celu uzupełnienie wykonania
delegacji z art. 94 ust. 1 pkt. 4
ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Potrzeba usprawnienia prac nadzoru nad rynkiem kapitałowym w
związku z występującymi trudnościami w sprawowaniu efektywnego nadzoru nad obrotem instru-

Przedmiotowy projekt wprowadziłby do tekstu rozporządzenia
tzw. tabele COREP, dzięki którym firmy inwestycyjne oraz
banki prowadzące działalność maklerską w sposób jednolity
przekazywałyby nadzorcy określone informacje. Tabele COREP stanowiłyby ułatwienie dla nadzorcy oraz ww. podmiotów.
Wprowadzenie do obecnie obowiązującego rozporządzenia
nowego przepisu nakładającego na firmy inwestycyjne obowiązek przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego
informacji o podmiotach, na rachunek których zawarto trans-

Mateusz Iwański
specjalista

I półrocze 2010 r.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Andrzej Gregorczyk
główny specjalista

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

86.

Rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych
słuŜących do przekazywania
niektórych informacji przez
podmioty nadzorowane przez
Komisję Nadzoru Finansowego

87.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia
osób wchodzących w skład Rady
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Rozporządzenie w sprawie zasad
pobierania opłat przy przyjmowaniu płatności o charakterze
publiczno-prawnym za pomocą
karty płatniczej lub podobnego
instrumentu

88.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
mentami finansowymi (kontrolą
przepływu kapitału, zapobieganiem i wykrywaniem przypadków
manipulacji instrumentami finansowymi oraz wykorzystywaniem
tajemnicy poufnej), wynikającymi
między innymi ze wzrostu liczby
i wartości transakcji zawieranych
na rynku regulowanym oraz braku
wystandaryzowanych informacji
o stronach transakcji, które obecnie
są znane wyłącznie firmom inwestycyjnym.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 55 ust. 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym.
Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

akcje na instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu
na rynku regulowanym. Zgodnie z projektowanymi przepisami
obowiązek ten byłby wykonywany codziennie i dotyczyłby
wszystkich transakcji zawartych w dniu poprzednim.

Określenie środków i warunków technicznych słuŜących do
przekazywania przez podmioty nadzorowane informacji w
ramach wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych poprzez teletransmisję za pośrednictwem ESPI.
Projekt usprawnia procedury związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych w przypadku wystąpienia awarii
połączenia lub powstania zdarzeń uniemoŜliwiających przekazanie informacji za pomocą ESPI oraz wprowadza rozwiązania, odpowiadające procedurom stosowanym na rynkach zagranicznych, określając dopuszczalne, zastępcze formy oraz
zasady dostarczania przesyłanych informacji w w/w przypadkach.
Projekt będzie określał wynagrodzenie osób wchodzących w
skład Rady BFG, które będzie się składać z części stałej i
zmiennej oraz wytyczną do uwzględniania obecności na posiedzeniach
Zapewnienie moŜliwości pobierania opłat na rzecz Skarbu
Państwa za uiszczanie płatności publicznoprawnych kartą
płatniczą.
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Anna Gawęda
specjalista

I półrocze 2010 r.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

I półrocze 2010 r.
Departa-

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

89.

Rozporządzenie w sprawie maksymalnej wartości rachunków
lub instrumentów płatniczych
upowaŜniającej do stosowania
uproszczeń przy płatnościach
z uŜyciem pieniądza elektronicznego
Rozporządzenie w sprawie sposobu składania wniosków o wpis
do rejestru instytucji płatniczych,
biur usług płatniczych agentów
i oddziałów oraz wykazu załączników
Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania funduszy własnych instytucji płatniczych

90.

91.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Zapewnienie moŜliwości dokonywania płatności za pomocą
pieniądza elektronicznego w sposób zapobiegający ponoszeniu
strat przez posiadaczy rachunków i instrumentów płatniczych.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rejestru instytucji
płatniczych, biur usług płatniczych agentów i oddziałów poprzez unormowanie reguł składania wniosków o dokonanie
wpisu, w tym dotyczących dokumentów do nich załączanych.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

I półrocze 2010 r.

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i pewności
prawnej poprzez szczegółowe określenie metod obliczania
funduszy własnych krajowych instytucji płatniczych.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

Departa-

92.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ochrony środków pienięŜnych otrzymanych przez instytucję płatniczą w celu wykonania
transakcji płatniczych

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Określenie szczegółowo sposobu ochrony jaki powinna przyjąć instytucja płatnicza w zaleŜności od zakresu wykonywanych usług płatniczych.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

93.

Rozporządzenie w sprawie inwestowania przez instytucję płatniczą środków pienięŜnych otrzymanych w celu wykonania transakcji płatniczych
Rozporządzenie w sprawie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z tytułu świadczenia
usług płatniczych przez krajowe
instytucje płatnicze i ich agentów

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Określenie bezpiecznych, płynnych aktywów o niskim ryzyku,
w które moŜe inwestować instytucja płatnicza środki nieprzekazane jeszcze odbiorcy płatności.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

I półrocze 2010 r.

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Określenie wysokości sum gwarancyjnych z tytułu gwarancji z
tytułu świadczenia usług płatniczych.

Tomasz Podbielski
specjalista

94.
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Departa-

I półrocze 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

95.

Rozporządzenie
w
sprawie
ubezpieczenia obowiązkowego
odpowiedzialności
cywilnej
z tytułu świadczenia usług płatniczych przez krajowe instytucje
płatnicze i ich agentów

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Określenie wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z tytułu
świadczenia usług płatniczych i terminu powstania obowiązku
ubezpieczenia.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

Planowany termin wydania
rozporządzenia
I półrocze 2010 r.

Departa-

96.

Rozporządzenie w sprawie norm
przeciwdziałania wielokrotnemu
zaliczaniu tych samych elementów do funduszy własnych przez
instytucje płatnicze

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i pewności
prawnej poprzez szczegółowe określenie zasad przeciwdziałania zaliczaniu tych samych elementów do funduszy własnych
przy obliczaniu funduszy własnych instytucji płatniczych.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

97.

Rozporządzenie w sprawie sporządzania sprawozdań instytucji
płatniczej

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

I półrocze 2010 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania funduszy własnych biur usług płatniczych
Rozporządzenie w sprawie sposobu ochrony środków pienięŜnych otrzymanych przez biuro
usług płatniczych w celu wykonania transakcji płatniczych

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Dookreślenie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych instytucji płatniczych przy uwzględnieniu informacji mających wpływ na ocenę sytuacji finansowej instytucji
płatniczej.
Zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i pewności
prawnej poprzez szczegółowe określenie metod obliczania
funduszy własnych biur usług płatniczych.
Określenie szczegółowo sposób ochrony jaki powinno przyjąć
biuro usług płatniczych w zaleŜności od zakresu wykonywanych usług płatniczych.

100. Rozporządzenie w sprawie inwestowania przez biuro usług płatniczych środków pienięŜnych
otrzymanych w celu wykonania
transakcji płatniczych

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Określenie bezpiecznych, płynnych aktywów o niskim ryzyku,
w które moŜe inwestować biuro usług płatniczych środki nieprzekazane jeszcze odbiorcy płatności.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

101. Rozporządzenie w sprawie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z tytułu świadczenia
usług płatniczych przez biura
usług płatniczych i ich agentów

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Określenie wysokości sum gwarancyjnych z tytułu gwarancji z
tytułu świadczenia usług płatniczych.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

I półrocze 2010 r.

98.

99.

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.
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Departa-

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

I półrocze 2010 r.
Departa-

Departa-

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

102. Rozporządzenie
w
sprawie
ubezpieczenia obowiązkowego
odpowiedzialności
cywilnej
z tytułu świadczenia usług płatniczych przez biura usług płatniczych i ich agentów

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Określenie wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z tytułu
świadczenia usług płatniczych i terminu powstania obowiązku
ubezpieczenia.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

I półrocze 2010 r.

103. Rozporządzenie w sprawie norm
przeciwdziałania wielokrotnemu
zaliczaniu tych samych elementów do funduszy własnych przez
biura usług płatniczych

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i pewności
prawnej poprzez szczegółowe określenie zasad przeciwdziałania zaliczaniu tych samych elementów do funduszy własnych
przy obliczaniu funduszy własnych biura usług płatniczych.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

104. Rozporządzenie
w
sprawie
sprawozdań biura usług płatniczych

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Dookreślenie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych biura usług płatniczych przy uwzględnieniu informacji mających wpływ na ocenę sytuacji finansowej biura
usług płatniczych.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

105. Rozporządzenie w sprawie sądów polubownych właściwych
do rozpoznawania spraw związanych z prawami i obowiązkami wynikającymi z działalności
w zakresie świadczenia usług
płatniczych

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Określenia sądów polubownych właściwych w zakresie sporów pomiędzy uŜytkownikami usług płatniczych a ich dostawcami usług płatniczych.

Tomasz Podbielski
specjalista

I półrocze 2010 r.

106. Rozporządzenie w sprawie wykazu załączników do wniosku
o wpis na listę dostawców usług
płatniczych
prowadzących
w okresie przejściowym działalność bez zezwolenia
107. Rozporządzenie w sprawie określenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania
opłaty prowizyjnej od gwarancji
oraz wysokości tej opłaty.

Wykonanie delegacji z ustawy
o usługach płatniczych.

Dookreślenie rodzajów dokumentów potrzebnych do efektywnego złoŜenia wniosku o wpis na listę dostawców usług płatniczych prowadzących w okresie przejściowym działalność bez
zezwolenia.

Piotr Piłat
Dyrektor
mentu

I półrocze 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 12 ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

Dokapitalizowanie instytucji finansowych przez Skarb Państwa w formie objęcia ich akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych. Wyznaczenie współczynnika korygującego, który słuŜyć będzie do ustalania ceny akcji instytucji
finansowych.

Mariusz Wojtacha
specjalista
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Departa-

Departa-

I półrocze 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

108. Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych
w rocznym raporcie o stanie
portfela reasekuracji
109. Rozporządzenie w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych
sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 223zza ust. 5 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 223zzd ust. 2 ust. 5
ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej.

110. Rozporządzenie w sprawie staŜu
adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia
18 marca 2009 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

111. Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi
spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym
rynku

Potrzeba dostosowania przepisów
rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 września
2009 r. o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw.

Istota projektu rozporządzenia

Określenie zakresu informacji, które muszą być zawarte w
rocznym raporcie o stanie portfela, o którym mowa w art.
223zza ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
uwzględniając konieczność zapewnienia organowi nadzoru
pełnej informacji o stanie portfela zakładu reasekuracji.
Określenie zakresu, formy i sposobu sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 223zzd ust. 1 ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz terminów
ich przedstawiania organowi nadzoru, uwzględniając wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji finansowej
zakładu reasekuracji.
Określenie:
1) warunków, sposobu i trybu odbywania staŜu adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywaniem staŜu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę
umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania staŜu
adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu
opłaty za odbycie staŜu adaptacyjnego,
2) warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę
umiejętności, sposobu ustalania kosztów przeprowadzania
testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania
i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności
− uwzględniając odrębności w wykonywaniu zawodów
lub działalności w państwach członkowskich oraz
specyfikę i szczególne wymagania dotyczące wykonywania zawodów regulowanych lub działalności
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wprowadzenie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków,
jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych
oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do
obrotu na tym rynku zmian w części dotyczącej zasad obrotu
kwitami depozytowymi.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

Tomasz Krawczyk
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.

Tomasz Krawczyk
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.

Tomasz Krawczyk
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.

Andrzej Gregorczyk
główny specjalista

I półrocze 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

112. Rozporządzenia
zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego
wydzielenia działalności maklerskiej banku

113. Rozporządzenie w sprawie trybu
udostępniania danych oraz wysokości opłat

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Potrzeba dostosowania przepisów
rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 września
2009 r. o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw.

Istota projektu rozporządzenia

Zastąpienie pojęcia przyjmowania i przekazywania zleceń
nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych,
pojęciem przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, co wynika z faktu iŜ ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nie posługuje się
pojęciem maklerskich instrumentów finansowych.

XV. Departament SłuŜby Celnej
Projektowane rozporządzenie ma Określenie trybu, zasad, wysokości opłat oraz wzorów wniona celu wykonanie delegacji za- sków o udostępnienie danych.
wartej w art. 8 ust. 11 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu
Krzysztof Kopera
naczelnik wydziału

I półrocze 2010 r.

Grzegorz
Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

I półrocze 2010 r.

I półrocze 2010 r.

114. Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania
sztandaru SłuŜby Celnej oraz
sztandarów jednostek organizacyjnych SłuŜby Celnej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie:
1) wzoru sztandaru SłuŜby Celnej,
2) podstawowych elementów wzoru sztandaru nadawanego
jednostkom organizacyjnym SłuŜby Celnej oraz jednostek
organizacyjnych SłuŜby Celnej, którym ten sztandar jest
nadawany,
3) trybu nadawania sztandaru
− uwzględniając w nim wizerunek orła białego ustalony
dla godła państwowego oraz mając na uwadze tradycję SłuŜby Celnej.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

115. Rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu postępowania
o nadanie odznaki honorowej
ZasłuŜony dla SłuŜby Celnej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 15 ust. 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie:
1) trybu postępowania w sprawach o nadanie odznaki „ZasłuŜony dla SłuŜby Celnej”, osób uprawnionych do występowania z wnioskiem o nadanie tej odznaki oraz terminu rozpatrzenia wniosku,
2) wzoru odznaki „ZasłuŜony dla SłuŜby Celnej”, wzoru
wniosku o nadanie odznaki zawierającego informację
uzasadniającą jej nadanie oraz wzoru legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki,
3) sposobu wręczania i noszenia odznaki „ZasłuŜony dla
SłuŜby Celnej”,
4) sposobu ewidencjonowania informacji o osobach wyróŜnionych odznaką „ZasłuŜony dla SłuŜby Celnej”

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu
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Planowany termin wydania
rozporządzenia

SmogoDeparta-

SmogoDeparta-

I półrocze 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Planowany termin wydania
rozporządzenia

−

116. Rozporządzenie w sprawie utworzenia ośrodków szkoleniowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

mając na uwadze sprawne przeprowadzenie postępowania, ujednolicenie sposobu składania wniosków
oraz zapewnienie przyznawania odznaczeń osobom
szczególnie zasłuŜonym.
Utworzenie ośrodków szkoleniowych i laboratoriów celnych
oraz określenie ich organizacji i zakresu działania.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

117. Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego trybu rekrutacji
na stanowiska dyrektora izby
celnej, zastępcy dyrektora izby
celnej, naczelnika urzędu celnego i zastępcy naczelnika urzędu
celnego

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 28 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie szczegółowego trybu rekrutacji, sposobu badania
zdolności i predyspozycji, o których mowa w art. 28 ust. 1
pkt. 3 ustawy o SłuŜbie Celnej, a takŜe zakresu tematycznego
testu wiedzy mając na uwadze sprawne przeprowadzenie rekrutacji oraz wybór właściwego kandydata.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

118. Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego zakresu informacji o wolnych stanowiskach
słuŜbowych w SłuŜbie Celnej,
sposobu podawania ich do wiadomości oraz kryteriów i trybu
postępowania kwalifikacyjnego
do SłuŜby Celnej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 77 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie:
1) szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art.
77 ust. 1 ustawy o SłuŜbie Celnej, sposobu podawania ich
do wiadomości;
2) kryteriów i szczegółowego trybu postępowania kwalifikacyjnego do SłuŜby Celnej oraz zakresu tematycznego testu
wiedzy;
3) wzoru kwestionariusza osobowego;
4) sposobu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej
do słuŜby w SłuŜbie Celnej.
Wydając rozporządzenie naleŜy uwzględnić powszechność
dostępu do informacji, zakres zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach słuŜbowych i wymagań związanych z tymi stanowiskami oraz zasadność ujednolicenia formularzy stosowanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu
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119. Rozporządzenie w sprawie słuŜby przygotowawczej w SłuŜbie
Celnej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 80 ust. 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Określenie programu przebiegu słuŜby przygotowawczej,
trybu opiniowania, trybu rozpatrywania odwołań od opinii
okresowych, szczegółowych warunków i trybu egzaminów, o
których mowa w art. 79 pkt 2 i 3 ustawy o SłuŜbie Celnej oraz
wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka
obcego w zakresie umoŜliwiającym wykonywanie obowiązków słuŜbowych. Program przebiegu słuŜby przygotowawczej
powinien uwzględniać zakres zadań wykonywanych przez
funkcjonariuszy.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

120. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji
przebiegu słuŜby funkcjonariusza celnego

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 84 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie sposobu prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. art. 84 ust. 1 ustawy o SłuŜbie Celnej, mając na
uwadze zapewnienie prawidłowego udokumentowania przebiegu słuŜby.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

121. Rozporządzenie
w
sprawie
świadczeń związanych z przeniesieniem
funkcjonariusza
SłuŜby Celnej do innej miejscowości

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 92 ust. 4 oraz
w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej.

Określenie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o SłuŜbie
Celnej, ich wysokości oraz sposobu udokumentowania przez
funkcjonariusza poniesionych kosztów przeniesienia, w tym
kosztów podróŜy, uwzględniając prawidłowość przyznawania
tych świadczeń oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.
Stosownie do art. 93 ust. 3 ustawy o SłuŜbie Celnej określenie:
1) wysokości oraz warunków przyznawania i zwracania
równowaŜnika pienięŜnego, o którym mowa w art. 93 ust.
1 ustawy o SłuŜbie Celnej,
2) wzorów wymaganych dokumentów, niezbędnych do
otrzymania równowaŜnika pienięŜnego
− mając na względzie terminowe przyznawanie równowaŜnika pienięŜnego oraz prawidłowość zwracania
tego równowaŜnika.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

122. Rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przeprowadzania testu sprawności
fizycznej, badań psychologicznych i badań psychofizjologicznych funkcjonariuszy celnych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 102 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie:
1) zakresu, warunków i trybu przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego, mających na celu sprawdzenie przydatności funkcjonariusza do słuŜby na określonych stanowiskach słuŜbowych lub w określonych komórkach
organizacyjnych,

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu
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Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie wykazu i kategorii stanowisk słuŜbowych funkcjonariuszy, wymaganych kwalifikacji, dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymogów, trybu
awansowania oraz trybu dokonywania zmian na stanowiskach
słuŜbowych
funkcjonariuszy
celnych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 113 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

124. Rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 123 ust. 10 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

125. Rozporządzenie w sprawie ocen
okresowych i opinii słuŜbowych
funkcjonariuszy celnych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 129 ust. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celne.

123.

Istota projektu rozporządzenia

2) terminów przeprowadzania badań i testów, w przypadku
gdy badania lub testy mają charakter okresowy,
3) zasad szkolenia funkcjonariuszy i sposobu sprawdzenia
posiadania przez kandydatów predyspozycji do wykonywania zadań,
4) jednostek właściwych do przeprowadzania badań psychofizjologicznych, badań psychologicznych oraz testu
sprawności fizycznej
− uwzględniając rodzaj i szczególny charakter zadań
wykonywanych na określonych stanowiskach oraz
metodykę przeprowadzania badań i testów, w zaleŜności od celu badania lub testu.
Określenie:
1) wykazu i kategorii stanowisk słuŜbowych funkcjonariuszy,
2) wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowisk słuŜbowych,
3) dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów,
4) trybu awansowania na stanowiska słuŜbowe,
5) trybu dokonywania zmian na stanowiskach słuŜbowych
− uwzględniając zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku słuŜbowym, oceny okresowe
i opinie słuŜbowe oraz przebieg słuŜby.
Określenie trybu postępowania w sprawach oświadczeń
o stanie majątkowym, sposobu ich analizy, a takŜe wzoru
oświadczenia o stanie majątkowym wraz z objaśnieniami oraz
pouczeniem o odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, uwzględniając zakres danych
objętych oświadczeniem. Przy wydawaniu rozporządzenia
naleŜy uwzględnić zapewnienie prawidłowego składania
i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym oraz
ograniczenie dostępności do tych oświadczeń.
Określenie:
1) kryteriów, na podstawie których są sporządzane oceny
i opinie,
2) skali ocen i przesłanek, które uwzględnia się w procesie
oceniania i opiniowania,
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu
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Tytuł projektu rozporządzenia

126. Rozporządzenie w sprawie stanu
zdrowia funkcjonariusza celnego

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 130 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Istota projektu rozporządzenia

3) wzoru kwestionariusza oceny okresowej i opinii,
4) trybu przeprowadzenia oceny okresowej oraz trybu rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących tej oceny,
5) trybu wydawania opinii słuŜbowych oraz rozpatrywania
odwołań od opinii słuŜbowych
− uwzględniając okoliczności powodujące sporządzanie
opinii, przesłanki dokonywania oceny lub opiniowania oraz udział organizacji społecznych w procesie
oceniania.
Określenie:
1) stanu zdrowia wymaganego do pełnienia słuŜby na określonym stanowisku, właściwości przełoŜonych do wydawania skierowań, o których mowa w ust.1, mając na
względzie właściwy dobór kandydatów na określone stanowisko;
2) składu, organizacji, zakresu działania oraz trybu postępowania komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1, mając
na względzie sprawne i rzetelne przeprowadzenie badań;
3) trybu postępowania komisji lekarskich w związku z badaniem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do
słuŜby z powodu choroby oraz wystawionych zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty uposaŜenia za czas niezdolności do słuŜby, uwzględniając potrzebę obiektywnej
oceny takich zaświadczeń.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

Smogo-

Planowany termin wydania
rozporządzenia

I półrocze 2010 r.

Departa-

127. Rozporządzenie
w
sprawie
udzielania wyróŜnień funkcjonariuszom celnym

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 141 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Określenie warunków i trybu udzielania wyróŜnień funkcjonariuszom, uwzględniając właściwość przełoŜonych w tych
sprawach, sposób udzielania wyróŜnień oraz terminy ich przyznawania.

Grzegorz
Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

I półrocze 2010 r.

128. Rozporządzenie w sprawie uposaŜenia zasadniczego funkcjonariuszy SłuŜby Celnej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 147 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).

Określenie:
1) grup uposaŜenia zasadniczego funkcjonariuszy,
2) zaszeregowania stanowisk słuŜbowych do poszczególnych
grup uposaŜenia zasadniczego oraz odpowiadające im wysokości tego uposaŜenia ustalone z zastosowaniem mnoŜników kwoty bazowej

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

I półrocze 2010 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Planowany termin wydania
rozporządzenia

- uwzględniając zróŜnicowanie uposaŜenia zasadniczego
w poszczególnych grupach tego uposaŜenia, a takŜe charakter
i rodzaje stanowisk słuŜbowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
129. Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i wypłacania
nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym
130. Rozporządzenie w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy
celnych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 154 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 155 ust. 9 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).

Określenie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej, biorąc pod uwagę udokumentowanie okresów pełnienia słuŜby lub zatrudnienia uprawniających do nagrody
jubileuszowej w określonej wysokości.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

Określenie sposobu ustalania wysokości i terminu wypłaty
nagrody rocznej mając na względzie prawidłowe dokonywanie
wypłat.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

131. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w
stosunku do funkcjonariuszy
celnych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 186 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej.

Określenie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego, postępowania odwoławczego, orzekania kar dyscyplinarnych, ich wykonywania,
mając na względzie rzetelność i sprawność prowadzonego
postępowania.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

132. Rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej
oraz ewidencji zaświadczeń
i wypłaconych wygranych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 20 ust. 9 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

133. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu
celnego właściwego do wyda-

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 20 ust. 10 ustawy z

Określenie:
1) wzoru zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz sposobu
wydawania zaświadczeń, uwzględniając konieczność
określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, rodzaju gry hazardowej oraz terminu uzyskania i wartości wypłaconej (wydanej) wygranej;
2) sposobu ewidencjonowania zaświadczeń, prowadzenia
ewidencji, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 5 ustawy o
grach hazardowych, uwzględniając zapewnienie moŜliwości weryfikacji danych osoby, która uzyskała wygraną,
i wartości wygranej.
Wyznaczenie naczelnika lub naczelników urzędów celnych
właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 20
ust. 4 ustawy o grach hazardowych, uwzględniając potrzebę
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wania druków zaświadczeń
o uzyskanej wygranej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

sprawnego wykonywania zadania.

mentu
Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

134. Rozporządzenie w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników
gier hazardowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Określenie trybu zgłaszania roszczeń uczestników, mając na
względzie ochronę interesów uczestników gier hazardowych.

135. Rozporządzenie w sprawie egzaminów i świadectw zawodowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 25 ust. 8 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

136. Rozporządzenie w sprawie określenia obszarów właściwości
miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na
urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo
fantowe i loterii promocyjnej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 32 ust. 7 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Określenie:
1) sposobu uzyskiwania świadectwa zawodowego, w tym
warunków organizowania i regulaminu przeprowadzania
egzaminu zawodowego oraz sposobu działania komisji
egzaminacyjnej, uwzględniając potrzebę właściwego
sprawdzenia wiedzy w zakresie przepisów o grach hazardowych;
2) wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, uwzględniając nakład pracy niezbędny do przeprowadzenia egzaminu zawodowego;
3) wzoru świadectwa zawodowego, uwzględniając w szczególności określenie w świadectwie danych osobowych
osoby ubiegającej się o wydanie świadectwa oraz zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
Określenie obszaru właściwości miejscowej dyrektorów izb
celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej,
loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,
uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.
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137. Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie lub koncesję na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje
się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 33 ust. 5 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

Określenie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu, uwzględniając w szczególności, aby:
1) sposób ogłoszenia przetargu zapewniał właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych przetargiem;
2) warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowały podmiotów spełniających wymagania warunkujące uzyskanie
koncesji albo zezwolenia;
3) oceny ofert miały charakter obiektywny, przejrzysty
i niedyskryminujący Ŝadnego uczestnika przetargu.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

138. Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w sprawach z zakresu gier
hazardowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 67 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Określenie szczegółowych warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych oraz ochronę
interesów uczestników gier hazardowych.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

139. Rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla
podatku od gier

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 76 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Określenie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier,
uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych, jak równieŜ zapewniając moŜliwość
prawidłowego obliczenia wysokości podatku od gier, zamieszczając objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania tych
deklaracji, informację o terminach i miejscu ich składania oraz
pouczenie, Ŝe deklaracja podatkowa stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

140. Rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier oraz ich właściwości miejscowej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 77 ust. 5 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Określenie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których
odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego
zasięgu ich działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących działalność na danym obszarze.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

141. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez
podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 78 ust. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Określenie warunków prowadzenia ksiąg, ewidencji i rejestru,
o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o grach hazardowych,
oraz wzorów ewidencji i rejestru, o których mowa w art. 78
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o grach hazardowych, oraz zakresu
dokumentacji, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt. 4 ustawy
o grach hazardowych, w celu ustalenia podstawy opodatkowa-

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu
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nia i obliczania wysokości naleŜnych podatków, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier
hazardowych.
142. Rozporządzenie w sprawie trybu
przekazywania i szczegółowego
zakresu informacji dotyczących
funkcjonowania
podmiotów
urządzających i prowadzących
działalność w zakresie gier hazardowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 79 ust. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Określenie trybu przekazywania i szczegółowego zakresu
informacji, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych, uwzględniając dane niezbędne do monitorowania realizacji wydanych koncesji i zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

143. Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pienięŜnych i grze telebingo

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 84 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Określenie wzoru informacji, o której mowa w art. 82 pkt. 1
ustawy o grach hazardowych, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier oraz zapewnienie kontroli wysokości dokonywanych wpłat, zamieszczając objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania tych informacji,
w tym w zakresie terminów i miejsc ich składania oraz pouczenie, Ŝe informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Grzegorz
rzewski
Dyrektor
mentu

144. Rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza SłuŜby Celnej do wykonywania pracy poza SłuŜbą Celną

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 87 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej.

Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb oddelegowania, przyznawania uposaŜenia
oraz innych świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi w czasie oddelegowania,
2) tryb postępowania w przypadku zmiany warunków oddelegowania, w tym w zakresie ustalania i wypłaty uposaŜenia oraz prawa do urlopu,
3) tryb odwołania funkcjonariusza z oddelegowania,
4) podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem
o oddelegowanie funkcjonariusza.

Grzegorz
Smogorzewski
Dyrektor
Departamentu SłuŜby Celnej

Wymienione wyŜej projekty rozporządzeń zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.
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