PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
w I półroczu 2009 r.
dotyczący projektów rozporządzeń
MINISTRA FINANSÓW
Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

1.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
znakowania i barwienia
wyrobów energetycznych

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

2.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie metod
ustalania parametrów
służących do określenia
podstawy opodatkowania piwa

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

3.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
maksymalnych norm
dopuszczalnych ubytków
i dopuszczalnych norm
zużycia wyrobów akcyzowych

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Istota projektu rozporządzenia

Określenie:
1) rodzajów substancji stosowanych do
znakowania i barwienia;
2) minimalnych ilości substancji
stosowanych do znakowania i barwienia,
wyrażone w miligramach/litr wyrobu
energetycznego, po których dodaniu wyrób
uważa się za prawidłowo oznaczony i
zabarwiony.
Określenie szczegółowych metod ustalania
parametrów służących do określenia
podstawy opodatkowania piwa, w
szczególności wyznaczania liczby
stopni Plato w piwie gotowym,
uwzględniając przepisy prawa Wspólnoty
Europejskiej w zakresie akcyzy oraz
technologię wytwarzania piwa.
Określenie:
1) wysokości maksymalnych norm
dopuszczalnych ubytków niektórych
wyrobów akcyzowych powstających w
czasie wykonywania niektórych czynności,
w trakcie których może dojść do powstania
ubytków wyrobów akcyzowych;
2) szczegółowego zakresu i sposób
ustalania norm dopuszczalnych ubytków
wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych
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Lp.

4.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie procedur
związanych z
przemieszczaniem wyrobów
akcyzowych

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

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem1 marca 2009 r.

Istota projektu rozporządzenia

norm zużycia wyrobów akcyzowych;
3) sposobu rozliczania ubytków wyrobów
akcyzowych, w szczególności w
przypadkach rozpoczęcia czynności, w
trakcie których może dojść do powstania
ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmiany
warunków technicznych i technologicznych
przy dokonywaniu tych czynności, do czasu
ustalenia w tych przypadkach przez
właściwego naczelnika urzędu celnego
norm dopuszczalnych ubytków wyrobów
akcyzowych.
Określenie szczegółowego sposobu
stosowania i dokumentowania procedury
zawieszenia poboru akcyzy, w
szczególności sposobu obiegu i terminy
przekazywania kart administracyjnego
dokumentu towarzyszącego,
dokumentowania procedury w przypadku
zaginięcia lub zniszczenia kart
administracyjnego dokumentu
towarzyszącego, sposobu prowadzenia
ewidencji administracyjnych dokumentów
towarzyszących oraz szczegółowego
zakresu danych, które powinna zawierać
ewidencja, sposobu potwierdzania odbioru
wyrobów akcyzowych przez odbiorcę,
warunki wykorzystania duplikatów
administracyjnego dokumentu
towarzyszącego, a także sposobu
stosowania i dokumentowania procedury
zawieszenia poboru akcyzy w przypadku
importu wyrobów akcyzowych.
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Tytuł projektu
rozporządzenia

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

5.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków prowadzenia
składów podatkowych oraz
ewidencji przez podmioty
prowadzące składy podatkowe

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

6.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków dotyczących
miejsca odbioru wyrobów
akcyzowych

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

7.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie ewidencji
prowadzonych przez
zarejestrowanego handlowca,
podatnika nabywającego
wyroby akcyzowe z zapłaconą
akcyzą oraz przedstawiciela
podatkowego

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Istota projektu rozporządzenia

Określenie szczegółowych warunków
prowadzenia składów podatkowych, w tym
dotyczące regulaminu funkcjonowania
składu podatkowego oraz miejsca, w
którym wyroby akcyzowe będą
magazynowane, uwzględniając specyfikę
produkcji poszczególnych wyrobów
akcyzowych i obrotu tymi wyrobami,
konieczności właściwego zabezpieczenia
wyrobów akcyzowych przed ich
wyprowadzeniem ze składu podatkowego
w sposób sprzeczny z obowiązującymi
przepisami, konieczności zapewnienia
właściwej kontroli wyrobów akcyzowych
oraz specyfiki środków transportu
stosowanych do przewozu wyrobów
akcyzowych.
Określenie warunków dotyczących miejsca
odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych
wewnątrzwspólnotowo przez
zarejestrowanego handlowca.

Określenie szczegółowego zakresu danych,
które powinny znajdować się w ewidencji
nabywanych wewnątrzwspólnotowo
wyrobów akcyzowych, oraz sposób jej
prowadzenia
– uwzględniając konieczność zapewnienia
właściwej kontroli oraz prawidłowego
dokumentowania ilości wyrobów
akcyzowych i określenia kwot akcyzy.
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8.

9.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
przypadków, w których
podmioty nie muszą spełniać
dodatkowych warunków
uzyskania zezwolenia na
prowadzenie składu
podatkowego

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

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 8
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Określenie:
1) szczegółowego sposób wydawania oraz
cofania zezwoleń:
na prowadzenie składu podatkowego,
a) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany handlowiec,
b) na nabycie wyrobów akcyzowych jako
niezarejestrowany handlowiec,
c) na wykonywanie czynności w
charakterze przedstawiciela podatkowego,
d) na prowadzenie działalności jako
podmiot pośredniczący,
e) wyprowadzenia

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
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podatku
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Departamentu
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podatku
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2) wzorów wniosków o wydanie ww.
zezwoleń, a także sposobu
dokumentowania spełnienia warunków, od
których uzależnione jest wydanie danego
zezwolenia.
Określenie w przypadku podmiotów
prowadzących w składzie podatkowym
działalność
polegającą wyłącznie na magazynowaniu
lub przeładowywaniu wyrobów
akcyzowych wyprodukowanych w innym
składzie podatkowym, sytuacje inne niż
określona w art. 48 ust. 5, w których nie
muszą być spełnione warunki, o których
mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1–5,
uwzględniając specyfikę obrotu
poszczególnymi wyrobami akcyzowymi,
możliwości techniczne w zakresie
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

10.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zwolnień
od podatku akcyzowego

11.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
zabezpieczeń akcyzowych

12.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
zwolnienia z obowiązku
złożenia zabezpieczenia
akcyzowego

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

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.
Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z

Istota projektu rozporządzenia

wykonywania działalności w zakresie
wyrobów akcyzowych, konieczność
zapewnienia właściwej kontroli
wyrobów akcyzowych, zasady
bezpieczeństwa zaopatrzenia na terytorium
kraju w paliwa ciekłe wynikające z
odrębnych przepisów.
Określenie szczegółowego zakresu oraz
warunków i tryb stosowania zwolnień od
podatku akcyzowego, uwzględniając
specyfikę obrotu zwolnionymi wyrobami
akcyzowymi oraz konieczność zapewnienia
właściwej kontroli.
Określenie:
1) sposobu i miejsca składania
zabezpieczenia akcyzowego,
2) rodzajów innych dokumentów mających
wartość płatniczą, które mogą być
przyjmowane jako zabezpieczenie
akcyzowe,
3) sposobu dokonania potwierdzenia
przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego,
4) wzorów druków służących do
potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia
akcyzowego
– uwzględniając konieczność właściwego
zabezpieczenia wykonania zobowiązań
podatkowych w akcyzie.
Określenie, sposobu dokumentowania
spełnienia warunków określonych w art. 64
ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w tym
rodzaj dokumentów potwierdzających ich
spełnienie, wzór wniosków, o których
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Tytuł projektu
rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba
wprowadzenia rozwiązań, które
planuje się zawrzeć w projekcie
rozporządzenia
dniem 1 marca 2009 r.

Istota projektu rozporządzenia

13.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
dokumentu dostawy wyrobów
objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, ewidencji tych
wyrobów oraz wykazu
środków skażających alkohol
etylowy wykorzystywany do
produkcji wyrobów
nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi,
służącego do stosowania
zwolnień od akcyzy

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

14.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzorów
treści gwarancji bankowych i
ubezpieczeniowych
składanych jako
zabezpieczenie akcyzowe

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

mowa art. 64 ust. 3, a także szczegółowy
sposób udzielania, przedłużania i cofania
zwolnienia podmiot prowadzący skład
podatkowy z obowiązku złożenia
zabezpieczenia akcyzowego uwzględniając
konieczność właściwego zabezpieczenia
zobowiązań podatkowych oraz konieczność
zapewnienia przepływu informacji o
zwolnieniach z obowiązku złożenia
zabezpieczenia akcyzowego.
Określenie:
1) wzoru i sposobu stosowania dokumentu
dostawy oraz podmioty, które wystawiają
dokument dostawy,
2) szczegółowego zakresu danych, jakie
powinna zawierać ewidencja wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i
sposób jej prowadzenia
- uwzględniając konieczność skutecznego
funkcjonowania zwolnień od akcyzy,
konieczność zapewnienia właściwej
kontroli oraz konieczność zapewnienia
przepływu informacji dotyczących
wyrobów zwolnionych od akcyzy.
Określenie wzoru treści gwarancji
bankowych i ubezpieczeniowych
składanych jako zabezpieczenie akcyzowe,
uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowej realizacji przez gwaranta
zobowiązania

15.

Rozporządzenie Ministra

Potrzeba wydania rozporządzenia

Określenie innych niż określone w art. 65
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16.

17.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Finansów w sprawie
określenia innych
przypadków, w których może
być złożone zabezpieczenie
ryczałtowe, przypadków, w
których stosuje się niższy
poziom zabezpieczenia
akcyzowego oraz przypadków,
w których naczelnik urzędu
celnego nie ustala stanu
wykorzystania zabezpieczenia
generalnego przed jego
zastosowaniem (art. 66 ust. 2)
Rozporządzenie Ministra
Finansów 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
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zwrotu
akcyzy od wyrobów
akcyzowych

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

mf.gov.pl

terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym
przypadków, w których może być złożone
zabezpieczenie ryczałtowe.

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Określenie wykazu urzędów celnych i izb
celnych, których odpowiednio naczelnicy i
dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw
dotyczących znaków akcyzy, a także
terytorialny zasięg ich działania,
uwzględniając terytorialne rozmieszczenie
podmiotów obowiązanych do oznaczania
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Określenie trybu i terminów dokonywania
zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1 i 2
art. 82 ustawy o podatku akcyzowym,
minimalnej kwoty zwrotu oraz wzór
wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając:
1) konieczność zapewnienia informacji
dotyczących ilości dostarczanych
wewnątrzwspólnotowo
lub eksportowanych wyrobów akcyzowych;
2) konieczność prawidłowego określenia
kwot zwracanej akcyzy;

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

7

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

18.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

19.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zwolnień
wyrobów akcyzowych z
obowiązku oznaczania
znakami akcyzy

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem1 marca 2009 r.

20.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie systemu
teleinformatycznego
przemieszczania wyrobów
akcyzowych na terytorium
kraju

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Istota projektu rozporządzenia

3) ekonomiczną opłacalność dokonania
zwrotu akcyzy.
Określenie:
1) postaci znaków akcyzy i ich wzorów,
kryteria jakościowe znaków akcyzy,
elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe
sposoby ich nanoszenia na typowe dla
danego rodzaju wyrobów akcyzowych
opakowania jednostkowe;
2) wzoru wniosku o wskazanie sposobu
nanoszenia znaków akcyzy.
Możliwość zwolnienia z obowiązku
oznaczania niektórych wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy, w przypadku
gdy:
1) uzasadnia to ważny interes państwa lub
podmiotów obowiązanych do oznaczania
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;
2) wynika to z przepisów prawa Wspólnoty
Europejskiej lub umów międzynarodowych;
3) wskazuje na to przeznaczenie niektórych
wyrobów akcyzowych, w postaci
próbek do badań naukowych,
laboratoryjnych lub jakościowych.
Określenie szczegółowego sposobu
stosowania i dokumentowania
przemieszczania wyrobów akcyzowych w
procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy
użyciu dokumentów w formie
elektronicznej przesyłanych w systemie, o
którym mowa w ust. 1 art. 46 ustawy o
podatku akcyzowym, w szczególności
sposób obiegu administracyjnego
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Lp.

21.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
ewidencji energii elektrycznej

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

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Istota projektu rozporządzenia

dokumentu towarzyszącego w formie
elektronicznej, jego ewidencji oraz zakres
danych, które powinna zawierać ewidencja,
a także sposób potwierdzania odbioru
wyrobów akcyzowych przez podmioty
dokonujące przemieszczeń wyrobów
akcyzowych.
Określenie sposobu prowadzenia ilościowej
ewidencji energii elektrycznej, o której
mowa w ust. 1 i 2 art. 91 ustawy o podatku
akcyzowym, uwzględniając:
1) konieczność określenia odrębnie ilości
energii elektrycznej zakupionej, sprzedanej
nabywcy końcowemu, sprzedanej
podmiotowi niebędącemu nabywcą
końcowym, wyprodukowanej i zużytej na
własne potrzeby, dostarczonej
wewnątrzwspólnotowo,
wyeksportowanej oraz strat powstałych w
wyniku przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej;
2) konieczność wyodrębnienia kwoty
akcyzy należnej do zapłaty od energii
elektrycznej;
3) możliwość zapewnienia właściwych
informacji dotyczących energii elektrycznej
sprzedanej nabywcy końcowemu,
wyprodukowanej i zużytej na własne
potrzeby, dostarczonej
wewnątrzwspólnotowo, wyeksportowanej
oraz strat powstałych w wyniku przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej;
4) przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

22.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zwrotu
akcyzy od samochodu
osobowego

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

23.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zwrotu
kaucji pieniężnej

24.

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

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.
Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Istota projektu rozporządzenia

w zakresie akcyzy.
Możliwość wprowadzenia zwolnienia
samochodów osobowych od akcyzy w
przypadku, gdy wynika to z:
1) przepisów prawa Wspólnoty
Europejskiej,
2) umów międzynarodowych,
3) zasady wzajemności
– określając szczegółowy zakres oraz
warunki i tryb ich stosowania,
uwzględniając specyfikę obrotu
samochodami osobowymi oraz konieczność
zapewnienia właściwej kontroli.
Określenie szczegółowych warunków, trybu
i terminów zwrotu kaucji, uwzględniając
konieczność zabezpieczenia wykonania
zobowiązań podatkowych w akcyzie.
Określenie wzorów deklaracji
podatkowych, deklaracji w sprawie
przedpłaty akcyzy oraz informacji o
wyrobach akcyzowych w składzie
podatkowym, zamieszczając objaśnienia co
do sposobu prawidłowego składania tych
deklaracji i informacji, informacje o
terminach i miejscu ich składania,
pouczenie podatnika, że deklaracje
podatkowe stanowią podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, jak
również zapewniając możliwość
prawidłowego obliczenia wysokości
akcyzy.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.
Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

25.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
deklaracji uproszczonej

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

Określenie wzoru deklaracji uproszczonej, o
której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3 i art. 106
ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, wraz z
objaśnieniami co do sposobu prawidłowego
złożenia tej deklaracji, informacją o
terminie i miejscu jej złożenia, pouczeniem
podatnika, że deklaracja ta stanowi
podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości akcyzy.

26.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
informacji podsumowującej o
dokonanych nabyciach i
dostawach
wewnątrzwspólnotowych
samochodów osobowych

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

27.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
dokumentu potwierdzenia

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 8
grudnia 2008 r. ustawy o podatku

Określenie wzoru informacji
podsumowującej wraz z objaśnieniami co
do sposobu prawidłowego jej wypełniania,
terminu i miejsca składania, uwzględniając
konieczność umożliwienia złożenia korekty
oraz zapewnienia informacji dotyczących
liczby nabywanych lub dostarczanych
wewnątrzwspólnotowo samochodów
osobowych.
Określenie wzoru dokumentu potwierdzenia
złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub
zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

złożenia zabezpieczenia
akcyzowego lub zapłaty
akcyzy na terytorium kraju

akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

28.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości akcyzy
wpłaconej przez płatnika

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2009 r.

29.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
zgłoszenia o planowanym
nabyciu
wewnątrzwspólnotowym

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 8
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem1 marca 2009 r.

30.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzorów
dokumentów
potwierdzających zapłatę
akcyzy na terytorium kraju od
samochodu osobowego lub
brak obowiązku zapłaty
akcyzy na terytorium kraju od
samochodu osobowego
Rozporządzenie Ministra

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem1 marca 2009 r.

którym mowa w art. 62 ust. 2 pkt 1 oraz w
art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
akcyzowym, uwzględniając konieczność
zapewnienia informacji o złożonym
zabezpieczeniu akcyzowym lub o
zapłaconej kwocie akcyzy.
Określenie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracji o wysokości akcyzy
pobranej i wpłaconej przez płatnika oraz
wzoru tej deklaracji, zamieszczając
objaśnienia co do sposobu prawidłowego
składania deklaracji oraz informacje o
miejscu ich składania, jak również
zapewniając możliwość prawidłowego
obliczenia kwoty akcyzy.
Określenie wzoru zgłoszenia o planowanym
nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 art. 78 ustawy o
podatku akcyzowym, uwzględniając
konieczność zapewnienia informacji
dotyczących ilości nabywanych wyrobów
akcyzowych oraz kwoty akcyzy
przypadającej do zapłaty.
Określenie wzorów dokumentów, o których
mowa w ust. 1 i 2 art. 109 ustawy o podatku
akcyzowym, uwzględniając zasady
rejestracji samochodów osobowych oraz
konieczność identyfikacji samochodów
osobowych.

Potrzeba wydania rozporządzenia

Określenie wzoru zgłoszenia

31.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki

www.bip.

Zbieżny z

podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Lp.

32.

33.

34.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Finansów w sprawie wzorów
dokumentów związanych z
rejestracją w zakresie podatku
akcyzowego

jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem1 marca 2009 r.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wykazu i
terytorialnego zasięgu
działania urzędów celnych i
izb celnych, których
odpowiednio naczelnicy i
dyrektorzy są właściwi do
wykonywania zadań w
zakresie akcyzy na terytorium
kraju
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
przekazywania informacji o
wielkości sprzedaży
papierosów oznaczonych
maksymalną ceną detaliczną
Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
wzorów formularzy zgłoszeń
identyfikacyjnych - wydawane
na podstawie art. 5 ust. 5
ustawy o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem1 marca 2009 r.

Potrzeba wydania rozporządzenia
jest podyktowana uchwaleniem 6
grudnia 2008 r. ustawy o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11), która wejdzie w życie z
dniem1 marca 2009 r.
1) Wchodząca w życie z dniem 31
marca 2009 r. nowelizacja zapisów
ustawy o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników
określona w art. 14 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o zmianie ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych

Istota projektu rozporządzenia

rejestracyjnego, wzoru potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego
oraz wzoru zgłoszeń, o których mowa w art.
19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym,
uwzględniając konieczność zapewniania
organom podatkowym informacji o
podatnikach lub podmiotach dokonujących
czynności z wykorzystaniem wyrobów
akcyzowych.
Określenie wykazu urzędów celnych i izb
celnych, których odpowiednio naczelnicy i
dyrektorzy są właściwi do wykonywania
zadań w zakresie akcyzy na terytorium
kraju, oraz terytorialnego zasięg ich
działania, z uwzględnieniem liczby
podatników prowadzących działalność na
danym obszarze.
Określenie terminu, formy przekazywania
oraz zakres informacji, o których mowa w
ust. 11 art. 99 ustawy o podatku
akcyzowym, uwzględniając potrzebę
ustalenia najpopularniejszej kategorii
cenowej.
Dostosowanie do zapisów ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników
(Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn.
zm.)
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

mf.gov.pl

terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.bip.
mf.gov.pl

Jolanta
Niewiadomska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Administracji
Podatkowej

www.bip.
mf.gov.pl

Zbieżny z
terminem wejścia
w życie ustawy o
podatku
akcyzowym – 1
marca 2009 r.
1) 31 marca
2009 r.;
2) 3 miesiące od
ogłoszenia
ustawy o
ewidencji
ludności

Lp.

35.

36.

37.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr
269, poz.2681, z późn. zm.)

ustaw (w Senacie, druk nr 1204);
b) wchodząca w życie 3 miesiące
od dnia ogłoszenia ustawy o
ewidencji ludności (druk nr 1371)
nowelizacja zapisów ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników określona w
art. 78 ww. ustawy zmieniającej.
j.w. oraz w związku z
uzupełnianiem delegacji
ustawowej.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
określenia rodzajów zgłoszeń,
które mogą być składane za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej - wydawane na
podstawie art. 10a ust.3
ustawy o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i
płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr
269, poz. 2681, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
struktury logicznej zgłoszeń,
sposobu ich przesyłania oraz
rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być
opatrzone (wydawane na podstawie art. lOb ust. 2 ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników)
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dostosowanie do zapisów ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.
z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.) i
do wzorów formularzy zgłoszeń określonych na podstawie art. 5 ust. 5 ww. ustawy

j.w.

www.bip.
mf.gov.pl

Prawdopodobnie 30 czerwca 2009 r.

j.w.

j.w.;
rozporządzenie pozostaje w ścisłej relacji z
rozporządzeniem wymienionym wyżej
(poz. 34, w sprawie określenia rodzajów
zgłoszeń, które mogą być składane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej)

j.w.

www.bip.
mf.gov.pl

j.w.

Wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 120

Określenie wzorów formularzy, trybu i
terminów opracowania przez dysponentów

Anna Kęczkowska
Dyrektor

www.bip.
mf.gov.pl

maj 2009 r.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

szczegółowego sposobu,
trybu i terminów opracowania
materiałów do projektu
ustawy budżetowej na rok
2010

ust. 5 ustawy o finansach
publicznych.

38.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia wzoru
oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej

Wejście w życie przepisów nowej
ustawy o finansach publicznych.

39.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu
sporządzania oraz elementów
planu działalności i
sprawozdania z wykonania
planu działalności
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
kwalifikacji i wynagrodzeń
niezależnych członków
komitetu audytu oraz
regulaminu komitetu audytu

Wejście w życie przepisów nowej
ustawy o finansach publicznych.

Komunikat Ministra Finansów
w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora
finansów publicznych

Wejście w życie przepisów nowej
ustawy o finansach publicznych.

40.

41.

Wejście w życie przepisów nowej
ustawy o finansach publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

planów rzeczowych zadań realizowanych
ze środków budżetowych, projektów
planów dochodów i wydatków
poszczególnych części budżetowych,
projektów planów finansowych,
wykorzystywanych do opracowania
projektu ustawy budżetowej na rok 2010.
Określenie wzoru oświadczenia o stanie
kontroli zarządczej, uwzględniającego w
szczególności ocenę kierownika jednostki
lub ministra kierującego działem w zakresie
rzetelności sprawozdania z wykonania
planu działalności.
Określenie sposobu sporządzania oraz
elementów planu działalności i
sprawozdania z wykonania planu
działalności, mając na uwadze zapewnienie
przejrzystości informacji zawartych w tych
dokumentach.
Określenie:
1) niezbędnych kwalifikacji członków
niezależnych,
2) sposobu ustalania wynagrodzeń
członków niezależnych,
3) wymogów, jakie powinien spełniać
regulamin komitetu audytu
– mając na uwadze zapewnienie
profesjonalnego wykonywania zadań przez
komitety audytu.
Określenie standardów dla kontroli
zarządczej – zgodnych z
międzynarodowymi standardami kontroli
wewnętrznej
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Departamentu
Budżetu Państwa

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Sławomir Kacprzak,
Dyrektor
Departamentu
Audytu Sektora
Finansów
Publicznych
Sławomir Kacprzak,
Dyrektor
Departamentu
Audytu Sektora
Finansów
Publicznych
Sławomir Kacprzak,
Dyrektor
Departamentu
Audytu Sektora
Finansów
Publicznych

www.bip.
mf.gov.pl

W zależności od
terminu wejścia w
życie ustawy o
finansach
publicznych

www.bip.
mf.gov.pl

W zależności od
terminu wejścia w
życie ustawy o
finansach
publicznych

www.bip.
mf.gov.pl

W zależności od
terminu wejścia w
życie ustawy o
finansach
publicznych

Sławomir Kacprzak,
Dyrektor
Departamentu
Audytu Sektora

www.bip.
mf.gov.pl

W zależności od
terminu wejścia w
życie ustawy o
finansach

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

42.

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

Realizacja gwarancji udzielonych
przez Rząd RP w związku z
warunkami sformułowanymi przez
UE Związków Piłkarskich (UEFA) i
wymaganych w II fazie procedury
selekcyjnej państw ubiegających się
o organizację Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej EURO 2012.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego
od całości dochodów UEFA i Spółki
powołanej na potrzeby imprezy dotyczące
dochodów osiągniętych w ramach realizacji
Umowy w sprawie organizacji finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA 2010/12 zawartej w dniu 2 maja
2007 r. pomiędzy Europejską Unią
Piłkarską (UEFA) a Polskim Związkiem
Piłki Nożnej oraz Ukraińską Federacją Piłki
Nożnej i uzyskanych do dnia 30 czerwca
2013 r.

43.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu i
trybu szacowania dochodów
podatników, ustalania cen
transakcyjnych oraz
eliminowania podwójnego
opodatkowania w przypadku
korekty zysków
przedsiębiorstw powiązanych

1. Upoważnienie ustawowe na
podstawie art.11 ust. 9 ustawy o
podatku dochodowym od osób
prawnych i art. 25 ust. 8 ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych.
2. Wdrożenie do krajowego systemu
podatkowego postanowień Kodeksu
postępowania wspierającego
skuteczne wykonanie Konwencji w
sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w przypadku korekty
zysków przedsiębiorstw
powiązanych.

Doprecyzowanie i uporządkowanie zasad
metodologii ustalania cen transakcyjnych i
wartości rynkowej niektórych dóbr i usług,
określonych w przepisach obecnie
funkcjonującego rozporządzenia z
10.10.1997 r.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku

Zobowiązanie wynikające z
Gwarancji 11, udzielonej przez
Ministra Finansów w związku z

44.

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Finansów
Publicznych
Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatków
Dochodowych

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

publicznych
www.bip.
mf.gov.pl

czerwiec 2009 r.

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatków
Dochodowych

www.bip.
mf.gov.pl

czerwiec 2009 r.

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

www.bip.
mf.gov.pl

30 czerwca 2009 r.

Wdrożenie postanowień Kodeksu
postępowania stanowiącego zobowiązanie
polityczne skierowane do państw
członkowskich UE.

Zwolnienie od podatku dochodów
(przychodów) podatników zgodnie z
udzieloną gwarancją.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Podatków
Dochodowych

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

dochodowego od niektórych
dochodów (przychodów)
podatników podatku
dochodowego od osób
fizycznych

organizacją EURO2012.

45.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
warunków emitowania
obligacji skarbowych
uprawniających do
określonych świadczeń
niepieniężnych

Na podstawie przedmiotowego
rozporządzenia będą mogły być
dokonywane emisje obligacji zamiennych
na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Katarzyna Mank Goździkowska,
Radca Ministra
Departament Długu
Publicznego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

46.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu
przeprowadzania kontroli,
wykonywania zawodu przez
biegłych rewidentów i
działalności firm audytorskich
oraz określenia wzoru
imiennego upoważnienia do
jej przeprowadzenia
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych i
sposobu przeprowadzania
egzaminów na biegłego
rewidenta
Rozporządzenie Ministra

Projektowana zmiana rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 lipca
2007 r. w sprawie warunków
emitowania obligacji skarbowych
uprawniających do określonych
świadczeń niepieniężnych (Dz. U. Nr
133, poz. 926) ma umożliwić emisję
obligacji zamiennych z
wbudowaną opcją oraz emisje
takich obligacji również na rynki
zagraniczne.
Rozporządzenie realizuje
upoważnienie ustawowe zawarte w
projekcie ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie,
firmach audytorskich oraz o
nadzorze publicznym.

Rozporządzenie określa tryb
przeprowadzania kontroli, wykonywania
zawodu przez biegłych rewidentów i
działalności firm audytorskich oraz
określenia wzoru imiennego upoważnienia
do jej przeprowadzenia.

Marcin Rynkowski,
Główny Specjalista
Departament
Rachunkowości

www.bip.
mf.gov.pl

kwiecień 2009
r.

Rozporządzenie realizuje
upoważnienie ustawowe zawarte
projekcie ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie,
firmach audytorskich oraz o
nadzorze publicznym.
Rozporządzenie realizuje

Rozporządzenie określa wymagania
kwalifikacyjne oraz sposób
przeprowadzania egzaminów na biegłego
rewidenta

Marcin Rynkowski,
Główny Specjalista
Departament
Rachunkowości

www.bip.
mf.gov.pl

kwiecień 2009
r.

Rozporządzenie określa zasady

Marcin Rynkowski,

www.bip.

kwiecień 2009

47.

48.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Finansów w sprawie zasad
odbywania praktyki i
aplikacji przez kandydatów
na biegłego rewidenta
49.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
uprawnień do usługowego
prowadzenia ksiąg
rachunkowych

50.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczególnych zasad
rachunkowości domów
maklerskich

51.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zakresu i
szczegółowych zasad
wyznaczania całkowitego
wymogu kapitałowego, w tym
wymogów kapitałowych, dla
domów maklerskich oraz

Przyczyny i potrzeba
wprowadzenia rozwiązań, które
planuje się zawrzeć w projekcie
rozporządzenia
upoważnienie ustawowe zawarte
projekcie ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie,
firmach audytorskich oraz o
nadzorze publicznym.
Wykonanie delegacji ustawowej -art.
76 g ustawy z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z
2002r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm).

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, w której
wyłączono konieczność
wyodrębniania organizacyjnego i
finansowego banków prowadzących
działalność maklerską; nowelizacja
ustawy o rachunkowości.
Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Istota projektu rozporządzenia

odbywania praktyki i aplikacji przez
kandydatów na biegłego rewidenta.

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Główny Specjalista
Departament
Rachunkowości

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

mf.gov.pl

r.

Określenie zadań Komisji Egzaminacyjnej,
sekretarzy i przewodniczącego, regulaminu
jej działania, a także sposobu organizowania
i przeprowadzania egzaminu
sprawdzającego kwalifikacje osób
ubiegających się o certyfikat księgowy,
zakresu tematycznego egzaminu oraz
wysokości wynagrodzeń przewodniczącego,
członków i sekretarzy Komisji i opłaty
egzaminacyjnej. W rozporządzeniu zawarty
zostanie także wykaz dokumentów
składanych przez osoby ubiegające się o
wydanie certyfikatu księgowego lub
zakwalifikowanie do egzaminu
Projekt reguluje szczególne zasady
rachunkowości domów maklerskich oraz
wzorów sprawozdań finansowych
składanych przez te podmioty

Iwona Karpińska Naczelnik wydziału
Departament
Rachunkowości

www.bip.
mf.gov.pl

styczeń 2009 r.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Projekt reguluje zasady wyznaczania
całkowitego wymogu kapitałowego z tytułu
m.in. ryzyka pozycji, ryzyka kredytowego,
ryzyka walutowego, ryzyka rozliczenia
dostawy oraz ryzyka kredytowego
kontrahenta, ryzyka operacyjnego dla
domów maklerskich w stosunku do

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

18

Lp.

52.

53.

54.

55.

Tytuł projektu
rozporządzenia

określenia maksymalnej
wysokości kredytów,
pożyczek i wyemitowanych
dłużnych papierów
wartościowych w stosunku do
kapitałów (dalej:
rozporządzenie o
adekwatności kapitałowej)
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zakresu,
trybu, formy oraz terminów
upowszechniania informacji
związanych z adekwatnością
kapitałową
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie cech
transakcji długoterminowych
instrumentami finansowymi
nabywanymi lub zbywanymi
na własny rachunek domu
maklerskiego
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
terminów, trybu, formy
przeprowadzania badania i
oceny nadzorczej w zakresie
przestrzegania przez domy
maklerskie przepisów
dotyczących adekwatności
kapitałowej
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

kapitałów

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
projekt rozporządzenia o
adekwatności kapitałowej.

Projekt reguluje zasady upowszechniania
informacji związanych z adekwatnością
kapitałową

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
projekt rozporządzenia o
adekwatności kapitałowej.

Projekt reguluje zasady określania cech
transakcji długoterminowymi
instrumentami finansowymi przez dom
maklerski bez obowiązku posiadania
kapitału założycielskiego w wysokości
określonej w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.
Projekt reguluje zasady przeprowadzania i
oceny nadzorczej dokonywanej przez
Komisje Nadzoru Finansowego

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
projekt rozporządzenia o
adekwatności kapitałowej.

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz

Projekt reguluje kwestie wniosków domów
maklerskich składanych do Komisji

19

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

wymogów, jakim powinny
odpowiadać wnioski domów
maklerskich o wydanie zgody
na niektóre czynności w
ramach prowadzonej
działalności maklerskiej

projekt rozporządzenia o
adekwatności kapitałowej.

56.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków jakim powinny
odpowiadać wnioski o
udzielenie zgody na
zastosowanie przez dom
maklerski wybranych metod
wykorzystywanych do
obliczania wysokości
wymogów kapitałowych z
tytułu ryzyka kredytowego

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
projekt rozporządzenia o
adekwatności kapitałowej.

57.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie ocen
wiarygodności kredytowej
opracowanych przez
zewnętrzne instytucje oceny
wiarygodności kredytowej
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków, jakim powinny

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
projekt rozporządzenia o
adekwatności kapitałowej.

58.

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
projekt rozporządzenia o

Istota projektu rozporządzenia

Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na
wykonywanie niektórych czynności takie
jak np.:
wcześniejszą spłatę przez niektórych
zobowiązań;
stosowanie współczynników delta
obliczonych przy pomocy własnych modeli
wyceny opcji;
stosowanie metody wartości zagrożonej do
obliczenia łącznego wymogu kapitałowego.
Projekt rozporządzenia reguluje wymogi,
jakim powinny odpowiadać wnioski domów
maklerskich o udzielenie zgody na:
metody wewnętrznych ratingów do
obliczania wysokości wymogów
kapitałowych lub stosowania własnych
oszacowań zmienności w celu obliczania
korekt z tytułu zmienności stosowanych do
zabezpieczeń i ekspozycji;
średniej wagi ryzyka dla ekspozycji
bazowych dla tytułów uczestnictwa w
instytucjach wspólnego inwestowania do
obliczania wysokości wymogów
kapitałowych.
Projekt rozporządzenia reguluje m.in.
szczegółowe warunki, których spełnienie
przez zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodności kredytowej jest niezbędne
dla uznania jej przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
Projekt rozporządzenia reguluje warunki,
jakim powinny odpowiadać wnioski domów
maklerskich o udzielenie zgody na
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59.

60.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

odpowiadać wnioski o
udzielenie zgody na
stosowanie przez dom
maklerski wybranych metod
pomiaru ryzyka operacyjnego

adekwatności kapitałowej.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków jakim powinny
odpowiadać wnioski o
udzielenie zgody na
stosowanie przez dom
maklerski metod wyznaczania
wartości ekspozycji
niektórych transakcji do
obliczania wysokości
wymogów kapitałowych z
tytułu ryzyka kredytowego
kontrahenta
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
egzaminów na maklera
papierów wartościowych,
doradcę inwestycyjnego i
agenta firmy inwestycyjnej
oraz sprawdzianu umiejętności

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
projekt rozporządzenia o
adekwatności kapitałowej.

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Istota projektu rozporządzenia

stosowanie zaawansowanej metody pomiaru
ryzyka operacyjnego do obliczania
wysokości wymogów kapitałowych oraz
stosowanie zaawansowanej metody pomiaru
ryzyka operacyjnego, w połączeniu z
metodą podstawowego wskaźnika lub
metodą standardową, do obliczania
wysokości wymogów kapitałowych z tytułu
ryzyka operacyjnego
Projekt rozporządzenia reguluje wymogi,
jakim powinny odpowiadać wnioski domów
maklerskich o udzielenie zgody na:
stosowanie metody modeli wewnętrznych
wyznaczania wartości ekspozycji dla
zawieranych transakcji do obliczania
wysokości wymogów kapitałowych z tytułu
ryzyka kredytowego kontrahenta;
stosowanie metody wyceny rynkowej lub
metody standardowej do obliczania
wysokości wymogów kapitałowych z tytułu
ryzyka kredytowego kontrahenta.
Określenie:
1) wysokości opłat za egzaminy na maklera
papierów wartościowych, doradcę
inwestycyjnego i agenta firmy
inwestycyjnej oraz za przeprowadzenie
sprawdzianu umiejętności, o którym mowa
w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, zwanej dalej "ustawą" oraz
tryb i warunki dokonywania zwrotu
wniesionych opłat;
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Tytuł projektu
rozporządzenia

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

61.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie egzaminu
uzupełniającego dla maklerów
papierów wartościowych
uprawniającego do
wykonywania czynności
doradztwa inwestycyjnego

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

62.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu
prowadzenia przez Komisję
Nadzoru Finansowego
ewidencji instrumentów
finansowych,

Nowelizacja ustawy o ofercie
publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

2) regulamin przeprowadzania tych
egzaminów oraz regulamin
przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności;
3) sposób ustalania i wysokość
wynagrodzeń członków komisji
egzaminacyjnych za udział w
posiedzeniach, przeprowadzanie
egzaminów lub sprawdzianu umiejętności
oraz przygotowanie projektów pytań i zadań
na egzaminy lub sprawdzian umiejętności.
Określenie:
1)
wysokości opłat za egzamin
uzupełniający oraz tryb i warunki
dokonywania zwrotu wniesionych opłat;
2) regulaminu przeprowadzania egzaminu
uzupełniającego;
3) sposobu ustalania i wysokość
wynagrodzeń członków komisji
egzaminacyjnej za udział w posiedzeniach,
przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego
oraz przygotowanie projektów pytań na
egzamin uzupełniający.
Określenie:
1) sposobu uprowadzenia ewidencji:
a) papierów wartościowych będących
przedmiotem oferty publicznej,
b) papierów wartościowych oraz
instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi, dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzonych do alternatywnego systemu
obrotu
- z wyłączeniem papierów wartościowych
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Tytuł projektu
rozporządzenia

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

63.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia kryteriów jakie
muszą spełniać podmioty
ubiegające się o status agencji
informacyjnej

Nowelizacja ustawy o ofercie
publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.

64.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu i
warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o
których mowa w art. 70 ust. 2
ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
oraz banków powierniczych

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Istota projektu rozporządzenia

emitowanych przez Skarb Państwa i
Narodowy Bank Polski, zwanej dalej
„ewidencją”;
2) wzoru zawiadomienia, o którym mowa w
art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, na podstawie którego
Komisja Nadzoru Finansowego, dokonuje
wpisu do ewidencji;
3) tryb udostępniania ewidencji, w tym
udostępniania jej na stronie internetowej
Komisji.
Określenie kryteriów, jakie muszą spełniać
podmioty ubiegające się
o status agencji informacyjnej, w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych.
Wykonanie delegacji wynikającej z art. 94
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 ...).
Rozporządzenie określa tryb i warunki
postępowania firm inwestycyjnych,
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków powierniczych
w zakresie:
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65.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia szczegółowych
warunków technicznych i
organizacyjnych dla firm
inwestycyjnych, banków, o
których mowa w art. 70 ust. 2
ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi
i banków powierniczych oraz
warunków szacowania przez
dom maklerski kapitału

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

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Istota projektu rozporządzenia

– promowania świadczonych usług oraz
kontaktów z potencjalnymi klientami,
– zawierania transakcji i dokonywania
rozliczeń,
– klasyfikowania klientów do różnych
kategorii,
– świadczenia usług, w tym w zakresie
świadczenia usług na rzecz różnych
kategorii klientów,
– prowadzenia ewidencji zawieranych
transakcji oraz archiwizacji dokumentów i
innych nośników informacji
sporządzanych w związku z
prowadzeniem działalności,
– ustanawiania i realizacji zabezpieczeń
spłaty kredytów i pożyczek udzielonych
na nabycie instrumentów finansowych
oraz zabezpieczania wierzytelności na
instrumentach finansowych, jeżeli
konstrukcja tych instrumentów umożliwia
ustanowienie zabezpieczenia.
Wykonanie delegacji ustawowej, zawartej
w znowelizowanym artykule art. 94 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi.
Rozporządzenie określa tryb i warunki
postępowania firm inwestycyjnych oraz
banków powierniczych w zakresie:
– promowania świadczonych usług
maklerskich oraz kontaktów z
potencjalnymi klientami,
– zawierania transakcji i dokonywania
rozliczeń,
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Tytuł projektu
rozporządzenia

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

wewnętrznego i dokonywania
przeglądów procesu
szacowania i utrzymywania
tego kapitału)

66.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie kontroli
wewnętrznej, ewidencji
zawartych transakcji,
zapobiegania występowaniu
konfliktów interesów oraz
dokumentowania źródeł
będących podstawą decyzji
inwestycyjnych w
towarzystwie funduszy

Nowelizacja ustawy o funduszach
inwestycyjnych.

Istota projektu rozporządzenia

– świadczenia usług maklerskich, w tym w
zakresie świadczenia usług maklerskich
na rzecz różnych kategorii klientów,
– prowadzenia ewidencji zawieranych
transakcji oraz archiwizacji dokumentów i
innych nośników informacji
sporządzanych w związku z
prowadzeniem działalności maklerskiej
lub powierniczej,
– ustanawiania i realizacji zabezpieczeń
spłaty kredytów i pożyczek udzielonych
na nabycie instrumentów finansowych
oraz zabezpieczania wierzytelności na
instrumentach finansowych, jeżeli
konstrukcja tych instrumentów umożliwia
ustanowienie zabezpieczenia – w zakresie
nieuregulowanym przepisami art. 7-16
rozporządzenia Komisji 1287/2006, przy
zapewnieniu należytej staranności,
ochrony klienta oraz bezpiecznego i
sprawnego zawierania i rozliczania
transakcji, a także przejrzystości i
bezpieczeństwa obrotu.
Wykonanie delegacji ustawowej, zawartej
w znowelizowanym art. 48 ust. 3 ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych. Rozporządzenie określa:
- tryb, warunki i szczegółowy zakres
działania kontroli wewnętrznej w
towarzystwie,
- sposób prowadzenia ewidencji zawartych
transakcji przez fundusze inwestycyjne oraz
transakcji zawartych na rachunek własny
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Tytuł projektu
rozporządzenia

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

inwestycyjnych

67.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu i
warunków postępowania
podmiotów prowadzących
działalność w zakresie
pośrednictwa w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

towarzystwa lub zbiorczego portfela
papierów wartościowych,
- sposoby zapobiegania występowaniu
konfliktów interesów, w tym zasady
zawierania transakcji przez pracowników,
członków zarządu oraz rady nadzorczej
towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne
pozostające z towarzystwem w stosunku
zlecenia albo w innym stosunku o
podobnym charakterze, które mają dostęp
do informacji dotyczących obecnych i
planowanych lokat funduszy
inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych
do portfeli klientów, dla których
towarzystwo wykonuje usługi zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów
finansowych albo doradztwa
inwestycyjnego,
- sposób dokumentowania źródeł będących
podstawą decyzji inwestycyjnych oraz
przechowywania i archiwizowania
dokumentów i innych nośników informacji
związanych z działalnością funduszy
inwestycyjnych i towarzystwa.
Nowelizacja ustawy o funduszach
inwestycyjnych.

Wykonanie delegacji ustawowej, zawartej
w znowelizowanym art. 32a ust. 6 ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych. Rozporządzenie określa
tryb i warunki postępowania podmiotów, o
których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie:
- prowadzenia działalności pośrednictwa w
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Tytuł projektu
rozporządzenia

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

uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych

68.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu i
warunków postępowania
towarzystw funduszy
inwestycyjnych wykonujących
działalność w zakresie
zarządzania portfelami, w
skład których wchodzi jeden
lub większa liczba
instrumentów finansowych lub
doradztwa inwestycyjnego

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
tytułów uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych
otwartych z siedzibą w państwach EEA
oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z
siedzibą w państwach należących do OECD
innych niż państwa członkowskie lub
państwa należące do EEA oraz
- doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do
takich instrumentów finansowych.
Nowelizacja ustawy o funduszach
inwestycyjnych.

Wykonanie delegacji ustawowej, zawartej
w znowelizowanym art. 47 ust. 7 ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych. Rozporządzenie określa:
- tryb i warunki postępowania towarzystw
funduszy inwestycyjnych wykonujących
działalność w zakresie zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów
finansowych albo doradztwa
inwestycyjnego, w zakresie świadczenia
usług, promowania świadczonych usług
oraz kontaktów z potencjalnymi klientami;
- tryb, warunki i szczegółowy zakres
działania w towarzystwie wykonującym
takie czynności, systemu nadzoru zgodności
z prawem działalności towarzystwa,
systemu zarządzania ryzykiem oraz audytu
wewnętrznego, a także warunki techniczne i
organizacyjne prowadzenia przez
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Tytuł projektu
rozporządzenia

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

69.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
zakresu informacji
wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych,
wymaganych w prospekcie
emisyjnym dla emitentów z
siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dla
których właściwe są polskie
zasady rachunkowości

Nowelizacja ustawy o
rachunkowości.

70.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
informacji bieżących i
okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów
wartościowych oraz
warunków uznawania za
równoważne informacji
wymaganych przepisami
państwa niebędącego
państwem członkowskim

Nowelizacja ustawy o ofercie
publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

towarzystwo takiej działalności.
Wykonanie delegacji ustawowej zawartej w
art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. Rozporządzenie
określa zakres informacji wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach
finansowych wymaganych w prospekcie
emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla
których, z uwzględnieniem zasad
określonych w rozporządzeniu 809/2004,
właściwe są polskie zasady rachunkowości.
Wykonanie delegacji ustawowej zawartej w
znowelizowanym art. 60 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych.
Rozporządzenie określa rodzaj, zakres i
formę informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, dla których Rzeczpospolita
Polska jest państwem macierzystym,
dopuszczonych do obrotu na rynku
oficjalnych notowań giełdowych w
rozumieniu przepisów ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi lub na rynku
regulowanym innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego,
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Lp.

71.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra
Finansów 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

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

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Istota projektu rozporządzenia

częstotliwość i terminy przekazywania tych
informacji, o których mowa, oraz w
przypadku emitentów z siedzibą w państwie
niebędącym państwem członkowskim, dla
których Rzeczpospolita Polska jest
państwem macierzystym, których papiery
wartościowe są dopuszczone do obrotu na
rynku oficjalnych notowań giełdowych w
rozumieniu przepisów ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi - warunki
uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa
siedziby emitenta do informacji,
wymaganych przepisami prawa polskiego przy uwzględnieniu regulacji w zakresie
rachunkowości, na podstawie których mają
być ujawniane dane finansowe, oraz
zakresu ujawnianych danych finansowych,
w sposób umożliwiający inwestorom ocenę
sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej emitenta.
Wykonanie delegacji ustawowej, zawartej
w znowelizowanym artykule art. 94 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi.
Rozporządzenie określa zakres, tryb i formę
oraz terminy przekazywania informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, przez
firmy inwestycyjne, banki, o których mowa
w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, i banki
powiernicze, przy uwzględnieniu
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

Adres
BIP

www.bip.
mf.gov.pl

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

I kwartał 2009 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

72.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków, jakie musi spełniać
organizowany przez firmę
inwestycyjną alternatywny
system obrotu

Nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

73.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowego sposobu
ustalania środków własnych
krajowych zakładów
ubezpieczeń wchodzących w
skład ubezpieczeniowej grupy
kapitałowej

Na podstawie art. 148 ust. 8 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z późn. zm.), na skutek
zmian wprowadzonych w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

74.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zakresu
informacji zawartych w
rocznym raporcie o stanie
portfela ubezpieczeń i
reasekuracji

Na podstawie art. 159 ust. 8 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151), na skutek zmian
wprowadzonych w projekcie ustawy
o zmianie ustawy o działalności

Istota projektu rozporządzenia

konieczności umożliwienia Komisji, w
zakresie określonym ustawą, wykonywania
nadzoru nad działalnością tych podmiotów.
Wykonanie delegacji ustawowej, zawartej
w znowelizowanym artykule art. 94 ust. 1
pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi.
Rozporządzenie określa warunki, jakie musi
spełniać organizowany przez firmę
inwestycyjną alternatywny system obrotu
oraz zakres, tryb i formę upowszechniania
informacji o transakcjach i obrotach w tym
systemie, przy uwzględnieniu konieczności
zapewnienia bezpieczeństwa oraz
przejrzystości obrotu instrumentami
finansowymi, w zakresie nieuregulowanym
przepisami art. 17-20 i art. 27-34
rozporządzenia Komisji (WE) 1287/2006.
Określenie szczegółowego sposobu
ustalania środków własnych krajowych
zakładów ubezpieczeń wchodzących w
skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

Określenie zakresu informacji, które muszą
być zawarte w rocznym raporcie o stanie
portfela ubezpieczeń i reasekuracji.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Lp.

75.

76.

77.

78.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowego zakresu, formy
i zasad sporządzania rocznych
sprawozdań zakładów
ubezpieczeń dotyczących
transakcji przeprowadzanych
w ubezpieczeniowej grupie
kapitałowej
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu
wyliczenia wysokości
marginesu wypłacalności oraz
minimalnej wysokości
kapitału gwarancyjnego dla
rodzajów reasekuracji
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu
kalkulacji współczynnika
kwoty 50 % przyszłych
zysków oraz współczynnika
określającego maksymalną
wysokość przyszłych zysków,
które mogą być zaliczone do
środków własnych
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowego sposobu
ustalania środków własnych
krajowych zakładów

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Finansowego

Adres
BIP

Określenie szczegółowego zakresu, formy i
zasad sporządzania rocznych sprawozdań
zakładów ubezpieczeń dotyczących
transakcji przeprowadzanych w
ubezpieczeniowej grupie kapitałowej.

Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Na podstawie art. 223zu ust. 3
projektu ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

Określenie sposobu wyliczenia wysokości
marginesu wypłacalności oraz minimalnej
wysokości kapitału gwarancyjnego dla
rodzajów reasekuracji.

www.bip.
mf.gov.pl

II kwart 2009 r.

Na podstawie art. 223zw ust. 11
projektu ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

Określenie zasady kalkulacji współczynnika
kwoty 50 % przyszłych zysków oraz
współczynnika określającego maksymalną
wysokość przyszłych zysków, które mogą
być zaliczone do środków własnych zakładu
reasekuracji wykonującego działalność
reasekuracyjną w zakresie ubezpieczeń na
życie, o których mowa w dziale I załącznika
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego
Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Na podstawie art. 223zw ust. 12
projektu ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

Określenie szczegółowego sposobu
ustalania środków własnych krajowych
zakładów reasekuracji wchodzących w
skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

ubezpieczeniowej oraz niektórych
innych ustaw.
Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z późn. zm.), na skutek
zmian wprowadzonych w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Rozwoju Rynku
Finansowego

Adres
BIP

Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego
Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego
Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

reasekuracji wchodzących w
skład ubezpieczeniowej grupy
kapitałowej
79.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zakresu
informacji zawartych w
rocznym raporcie o stanie
portfela reasekuracji

Na podstawie art. 223zza ust. 5
projektu ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

Określenie zakresu informacji, które muszą
być zawarte w rocznym raporcie o stanie
portfela reasekuracji.

80.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
kwartalnych i dodatkowych
rocznych sprawozdań
finansowych i statystycznych
zakładów reasekuracji

Na podstawie art. 223zzd ust. 2
projektu ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

Określenie zakresu, formy i sposobu
sporządzania kwartalnych i dodatkowych
rocznych sprawozdań finansowych i
statystycznych zakładów reasekuracji.

81.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowego zakresu, formy
i zasad sporządzania rocznych
sprawozdań zakładów
reasekuracji dotyczących
transakcji przeprowadzanych
w ubezpieczeniowej grupie
kapitałowej
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu
wyliczenia wysokości
marginesu wypłacalności oraz
minimalnej wysokości
kapitału gwarancyjnego dla

Na podstawie art. 223zzf ust. 2
projektu ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

Określenie szczegółowego zakresu, formy i
zasad sporządzania rocznych sprawozdań
zakładów reasekuracji dotyczących
transakcji przeprowadzanych w
ubezpieczeniowej grupie kapitałowej.

Na podstawie art. 147 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151), na skutek zmian
wprowadzonych w projekcie ustawy
o zmianie ustawy o działalności

Określenie sposobu wyliczenia wysokości
marginesu wypłacalności oraz minimalnej
wysokości kapitału gwarancyjnego dla
działów i grup ubezpieczeń.

82.

32

Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

działów i grup ubezpieczeń
83.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
kwartalnych i dodatkowych
rocznych sprawozdań
finansowych i statystycznych
zakładów ubezpieczeń

84.

Rozporządzenie w sprawie
zakresu sprawozdań i
informacji, formy oraz
terminów ich dostarczania, z
uwzględnieniem konieczności
wykonywania przez Komisję
nadzoru nad działalnością
towarzystwa i funduszu w
zakresie określonym ustawą
oraz oceny, czy działalność ta
jest wykonywana w interesie
uczestników funduszu,
uczestników zbiorczego
portfela papierów
wartościowych albo klientów,
dla których towarzystwo
świadczy usługi doradztwa
inwestycyjnego albo
zarządzania portfelami, w
skład których wchodzi jeden
lub większa liczba
instrumentów finansowych
Rozporządzenie Ministra

85.

Przyczyny i potrzeba
wprowadzenia rozwiązań, które
planuje się zawrzeć w projekcie
rozporządzenia
ubezpieczeniowej oraz niektórych
innych ustaw.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z późn. zm.), na skutek
zmian wprowadzonych w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ustawy o funduszach
inwestycyjnych.

Wydanie rozporządzenia jest

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Finansowego

Adres
BIP

Określenie zakresu, formy i sposobu
sporządzania kwartalnych i dodatkowych
rocznych sprawozdań finansowych i
statystycznych zakładów ubezpieczeń.

Piotr Radziszewski,
główny specjalista
Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Wykonanie delegacji ustawowej zawartej w
art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546, z późn. zm.). Określenie
zakresu sprawozdań i informacji oraz
terminów ich dostarczania, z
uwzględnieniem konieczności
wykonywania przez Komisję Nadzoru
Finansowego nadzoru nad działalnością
towarzystwa i funduszu w zakresie
określonym ustawą oraz oceny, czy
działalność ta jest wykonywana w interesie
uczestników funduszu, uczestników
zbiorczego portfela papierów
wartościowych albo klientów, dla których
towarzystwo świadczy usługi doradztwa
inwestycyjnego albo zarządzania portfelami,
w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych.

Piotr Koziński
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

koniec II kwartału
2009 r.

Istotą projektu jest określenie opłaty

Mariusz Wojtacha

www.bip.

I kwartał 2009 r.
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Lp.

86.

87.

88.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Finansów w sprawie
określenia współczynnika
korygującego oraz naliczania
i pobierania opłaty
prowizyjnej od gwarancji oraz
wysokości tej opłaty

konieczne dla możliwości
stosowania gwarancji przewidzianej
ustawą o rekapitalizacji
zagrożonych instytucji finansowych
oraz ustalenia ceny akcji w
przypadku wyciśnięcia „Skarbu
Państwa".
Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694, z późn. zm.), na skutek
zmian wprowadzonych w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowych zasad
sporządzania przez jednostki
inne niż banki, zakłady
ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji
skonsolidowanych
sprawozdań finansowych grup
kapitałowych
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczególnych zasad
rachunkowości zakładów
ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie nadania

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. a
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694, z późn. zm.), na skutek
zmian wprowadzonych w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw.

Zmiana niniejszego rozporządzenia
wynika ze zmiany upoważnienia

Istota projektu rozporządzenia

prowizyjnej od gwarancji Skarbu Państwa
w zależności od okresu, na który jest
udzielana, ryzyka oraz wielkość udziału w
rynku instytucji finansowej będącej
beneficjentem gwarancji .

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
referendarz
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

mf.gov.pl

Określenie szczegółowych zasad
sporządzania przez jednostki inne niż banki,
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych, w tym
zakres informacji wykazywanych w tych
sprawozdaniach oraz w sprawozdaniach z
działalności

Dyrektor
Departamentu
Rachunkowości

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Określenie szczegółowych zasad
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i
zakładów reasekuracji, w tym:
1) tworzenie rezerw technicznoubezpieczeniowych
2) zakres informacji wykazywanych w
informacji dodatkowej, zasady
sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych grup
kapitałowych, w tym zakres informacji
wykazywanych w skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych grup
kapitałowych oraz w sprawozdaniach z
działalności.
Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany
merytoryczne zgodne z rozwiązaniami

Dyrektor
Departamentu
Rachunkowości

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Tomasz Podbielski,
specjalista

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

Adres
BIP

statutu Bankowemu
Funduszowi Gwarancyjnemu.

ustawowego do wydania niniejszego
rozporządzenia.

ustawowymi:
⎯ zmiana liczby członków Rady BFG par. 6
⎯ zmiany zasad zasilania Funduszy BFG
- par. 28, 29 i 30,
⎯ datę przedstawienia przez Radę
Funduszu sprawozdania finansowego i
sprawozdania z działalności Funduszupar. 37

89.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie obrotu
przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny
wierzytelnościami
nabywanymi od banków, w
których powstało
niebezpieczeństwo
niewypłacalności

Niniejsza zmiana wynika ze zmiany
upoważnienia ustawowego do
wydania niniejszego rozporządzenia
oraz ze zmiany rodzaju aktu
normatywnego.

90.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zasad i
wysokości wynagrodzenia
osób wchodzących w skład
Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.

Niniejsza zmiana wynika ze zmiany
upoważnienia ustawowego do
wydania niniejszego rozporządzenia
oraz ze zmiany rodzaju aktu
normatywnego.

91.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
Szczegółowych zasad
prowadzenia gospodarki

Przewidywana zmiana
rozporządzenia związana jest z
wejściem w życie od 1 stycznia
2009 r. ustawy o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej

Zasadniczą zmianą jest zastąpienie organu
wydającego akt prawny z Rady Ministrów
na rozporządzenie Ministra Finansów.

Tomasz Podbielski,
specjalista
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Zasadniczą zmianą jest zastąpienie organu
wydającego akt prawny z zarządzenia
Prezesa NBP na rozporządzenie Ministra
Finansów. Ponadto zgodnie z zapisami
ustawowymi wynagrodzenie będzie
przysługiwać za udział w posiedzeniu, a nie
będzie ryczałtowo ustalane za miesiąc.
Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany
we wzorach planu finansowego i rocznego
sprawozdania z wykonania planu
finansowego NFZ. Polegają one na
usunięciu pozycji odnoszących się do

Robert Kołakowski,
podreferendarz
Departament
Rozwoju Rynku
Finansowego

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

Diana Sędzińska
referendarz
Departament
Finansowania
Sfery

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Finansowej Narodowego
Funduszu Zdrowia

92.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
siedzib i organizacji urzędów
kontroli skarbowej

93.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
terytorialnego zasięgu
działania dyrektorów urzędów
kontroli skarbowej

94.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
legitymacji służbowych i
znaków identyfikacyjnych
inspektorów kontroli
skarbowej i pracowników
jednostek organizacyjnych

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Budżetowej

Adres
BIP

finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych
ustaw (tzw. ustawy OC). Zgodnie z
projektem zlikwidowany zostanie
comiesięczny obowiązek
przekazywania przez zakłady
ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny opłaty
ryczałtowej na rzecz Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Projektowana nowelizacja ustawy o
kontroli skarbowej zmienia
brzmienie delegacji ustawowej na
podstawie której zostały wydane
obowiązujące rozporządzenia
dotyczące określenia siedzib i
organizacji urzędów kontroli
skarbowej.
Projektowana nowelizacja ustawy o
kontroli skarbowej modyfikuje
zasady określania właściwości
miejscowej dyrektorów urzędów
kontroli skarbowej odnosząc ją do
terytorialnego zasięg działania
dyrektorów (a nie jak obecnie
urzędów).
Projektowana nowelizacja ustawy o
kontroli skarbowej przenosi przepis
upoważniający, na podstawie którego
wydano obowiązujące
rozporządzenie, do innej jednostki
redakcyjnej ustawy.

realizacji przepisów wprowadzonych
ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych. Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
Nr 133, poz. 922).
Projekt rozporządzenia określa siedziby
urzędów kontroli skarbowej oraz ich
organizację wewnętrzną.

Radosław Teresiak –
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Kontroli Skarbowej

www.bip.
mf.gov.pl

Do końca I –
półrocza 2009 r.
(zgodnie z
dyspozycją
przepisów
przejściowych
nowelizacji)

Projekt rozporządzenia określa zasięg
terytorialnego działania dyrektorów
urzędów kontroli skarbowej, będący
podstawą określania ich właściwości
miejscowej.

Radosław Teresiak –
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Kontroli Skarbowej

www.bip.
mf.gov.pl

Do końca I –
półrocza 2009 r.

Projekt rozporządzenia określa wzory
legitymacji służbowych i znaków
identyfikacyjnych inspektorów kontroli
skarbowej i pracowników jednostek
organizacyjnych kontroli skarbowej, organy
właściwe do ich wydawania, sposób ich
wydawania, wymiany, składania do

Radosław Teresiak –
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Kontroli Skarbowej

www.bip.
mf.gov.pl

Do końca I –
półrocza 2009 r.
(zgodnie z
dyspozycją
przepisów
przejściowych
nowelizacji)
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

kontroli skarbowej

95.

96.

97.

98.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
oddelegowania inspektorów
kontroli skarbowej do
wykonywania zadań
służbowych w innej jednostce
organizacyjnej kontroli
skarbowej albo poza kontrolą
skarbową
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
przeprowadzania kontroli
wewnętrznej

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
wniosku o utworzenie,
zmianę powierzchni lub
zniesienie wolnego
obszaru celnego lub składu
wolnocłowego,
dokumentów, które należy
do niego dołączyć, oraz
trybu rozpatrzenia
wniosku.
Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

depozytu i zwrotu oraz sposób posługiwania
się nimi.
Projektowana nowelizacja ustawy o
kontroli skarbowej wprowadza
możliwość delegowania inspektorów
kontroli skarbowej do wykonywania
zadań służbowych w innej jednostce
niż jednostka zatrudnienia lub poza
jednostkami kontroli skarbowej np.
w Policji.

Projekt rozporządzenia określa warunki i
tryb delegowania inspektorów kontroli
skarbowej, rodzaj zadań służbowych do
których wykonywania inspektor może
zostać delegowany, zasady wynagradzania
inspektorów związku z delegacją, zasady
zmiany warunków delegacji i zakończenia
oddelegowania.

Radosław Teresiak –
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Kontroli Skarbowej

www.bip.
mf.gov.pl

Do końca I –
półrocza 2009 r.

Projektowana nowelizacja ustawy o
kontroli skarbowej zakłada
likwidację kontroli resortowej w
obecnym kształcie i wprowadzenie w
jej miejsce kontroli wewnętrznej
sprawowanej przez Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej.
Obowiązek określony w art. 7
ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o
zmianie ustawy - Prawo celne oraz
ustawy - Kodeks Karny skarbowy ;
dotyczy nowelizacji rozporządzenia
wydanego na podstawie art. 27 ust. 1
ustawy Prawo celne.

Projekt rozporządzenia określa procedurę
przeprowadzania kontroli wewnętrznej w
jednostkach organizacyjnych kontroli
skarbowej.

Radosław Teresiak –
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Kontroli Skarbowej

www.bip.
mf.gov.pl

Do końca I –
półrocza 2009 r.

Zmiana obowiązujących uregulowań w
zakresie dotyczącym wzoru wniosku w
sprawie ustanowienia, zniesienia, zmiany
powierzchni wolnego obszaru celnego lub
składu wolnocłowego; uproszczenie
postępowania, w szczególności
ograniczenie ilości wymaganych
dokumentów, które wnioskodawca załącza
do wniosku.

Jerzy Ciechocki
główny specjalista
Departament
Polityki Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

czerwiec 2009 r.

Dokonanie zmiany rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia

Wprowadzenie wzorów formularzy
wniosku rejestracyjnego

Jerzy Ciechocki
główny specjalista

www.bip.
mf.gov.pl

Brak
możliwości

37

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

rozporządzenie w sprawie
wzorów formularzy
stosowanych w sprawach
celnych

99.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
ustanowienia składu
wolnocłowego na terenie Portu
Lotniczego Poznań-Ławica
100. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku
postępowania w sprawie
uznania kwalifikacji do
wykonywania
zawodu agenta celnego.
101. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu postępowania w trakcie

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Departament
Polityki Celnej

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

2004 r. w sprawie wzorów
formularzy stosowanych w sprawach
celnych związane jest ze zmianami
przyjętymi przez Komisję
Europejską do 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.
l.zpóźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str.
3, z późn. zm.) w dokumencie
TAXUD 1435/2007.
Wniosek zarządzającego.

/aktualizacyjnego/ do systemu rejestracji
i identyfikacji EORI.

Ustanowienie składu wolnocłowego.

Jerzy Ciechocki
główny specjalista
Departament
Polityki Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

kwiecień 2009 r.

Zmiana delegacji ustawowej w
związku z wejściem w życie ustawy z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Określenie zasad odbywania stażu
adaptacyjnego i testu umiejętności przez
osoby ubiegające się o uznanie
ich kwalifikacji do wykonywana zawodu
agenta celnego w RP.

Ewa Bielak
główny specjalista
Departament Polityki
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

styczeń 2009 r.

Propozycja opracowania
takiego aktu wykonawczego
wynika z potrzeby uzupełnienia
krajowego prawa celnego o przepisy

Opracowanie zasad postępowania,
jednolitego dokumentu/formularza oraz
instrukcji, co pozwoli na uregulowanie w
prawie krajowym, wzorem innych krajów

Ewa Jakubowska
główny specjalista
Piotr Sikorski
starszy specjalista

www.bip.
mf.gov.pl

czerwiec 2009 r.

38

określenia
terminu;
wydanie
rozporządzenia
uzależnione jest
od opracowania
formularzy
wniosku przez
Departament
Służby Celnej.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

dokonywania przemieszczania
towarów na terytorium kraju w
ramach uprzywilejowanego
traktowania taryfowego
towarów ze względu na ich
końcowe przeznaczenie

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 .jeżeli 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.
Zmiana lub uchylenie rozporządzenia
w związku z projektowaną
nowelizacją ustawy o doradztwie
podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73,

członkowskich, rozwiązań dotyczących
przemieszczania na terenie kraju towarów
objętych uprzywilejowanym traktowaniem
taryfowym oraz ułatwi organom celnym
sprawowanie prawidłowego dozoru celnego
nad tymi towarami.

102. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
wykonania niektórych
przepisów ustawy o

W przypadku przyjęcia projektowanej
nowelizacji ustawy o doradztwie
podatkowym dostosowanie
dotychczasowych przepisów do

39

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Departament Polityki
Celnej

Adres
BIP

Pan Cezary Krysiak
Dyrektor
Departamentu
Polityki Podatkowej

www.bip.
mf.gov.pl

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Po wejściu w
życie
projektowanej
ustawy o zmianie

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

doradztwie podatkowym

Przyczyny i potrzeba
wprowadzenia rozwiązań, które
planuje się zawrzeć w projekcie
rozporządzenia
poz. 443, z późn. zm.).

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

projektowanych rozwiązań.
Pan Ludwik Kotecki
Podsekretarz Stanu
Dyrektor
Departamentu
Polityki Podatkowej

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

ustawy o
doradztwie
podatkowym.
marzec 2009 r.

103. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
pełnomocnictwa do
podpisywania deklaracji
składanej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
oraz wzoru zawiadomienia o
odwołaniu tego
pełnomocnictwa

Usprawnienie składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Określenie wzoru pełnomocnictwa do
podpisywania deklaracji składanej za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o
odwołaniu tego pełnomocnictwa.

104. Rozporządzenia Ministra
Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
struktury logicznej deklaracji i
podań, sposobu ich
przesyłania oraz rodzajów
podpisu elektronicznego,
którymi powinny być
opatrzone

Usprawnienie składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Określenie podpisu elektronicznego.

Dyrektor
Departamentu
Polityki Podatkowej

www.bip.
mf.gov.pl

marzec 2009 r.

105. Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie wzoru
imiennego upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli
podatkowej

Dostosowanie wzoru imiennego
upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli podatkowej do przepisów
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.

Określenie wzoru imiennego upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dyrektor
Departamentu
Polityki Podatkowej

www.bip.
mf.gov.pl

luty 2009 r.

106. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie opłat

Zmiana lub uchylenie rozporządzenia
w związku z projektowaną

W przypadku przyjęcia projektowanej
nowelizacji ustawy o doradztwie

Pan Cezary Krysiak
Dyrektor

www.bip.
mf.gov.pl

Po wejściu w
życie

40

www.bip.
mf.gov.pl

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

określonych w ustawie o
doradztwie podatkowym

Przyczyny i potrzeba
wprowadzenia rozwiązań, które
planuje się zawrzeć w projekcie
rozporządzenia
nowelizacją ustawy o doradztwie
podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73,
poz. 443, z późn. zm.).

Istota projektu rozporządzenia

podatkowym dostosowanie
dotychczasowych przepisów do
projektowanych rozwiązań.

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Departamentu
Polityki Podatkowej
Pan Ludwik Kotecki
Podsekretarz Stanu
Justyna Przekopiak
Dyrektor
Departamentu
Podatków Lokalnych

Adres
BIP

projektowanej
ustawy o zmianie
ustawy o
doradztwie
podatkowym.
II kwartał 2009 r.

107. Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia 28 maja
2007 r. w sprawie zwrotu
utraconych przez gminy
dochodów z tytułu zwolnienia
z podatku od nieruchomości
w parkach narodowych,
rezerwatach przyrody oraz
przedsiębiorców o statusie
centrum badawczorozwojowego
108. Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia
21 lutego 2006 r. w sprawie
zwrotu utraconych przez
gminy dochodów z tytułu
zwolnienia od podatku rolnego
przedsiębiorców o statusie
centrum badawczorozwojowego.

Powodem zmiany rozporządzenia
jest wejście w życie ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 116, poz. 730), która
zastąpiła ustawę z dnia 29 lipca 2005
r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr
179, poz.1484)

Projekt ma na celu zmianę § 1 pkt 2
określającego zakres rozporządzenia. Jest
to zmiana formalna polegająca na
zastąpieniu odwołania do nieobowiązującej
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych
formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz.1484),
odwołaniem do przepisów o niektórych
formach wspierania działalności
innowacyjnej.

Powodem zmiany rozporządzenia
jest wejście w życie ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 116, poz. 730), która
zastąpiła ustawę z dnia 29 lipca 2005
r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr
179, poz.1484).

Projekt ma na celu zmianę § 1
określającego zakres rozporządzenia. Jest
to zmiana formalna polegająca na
zastąpieniu odwołania do nieobowiązującej
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych
formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz.1484),
odwołaniem do przepisów o niektórych
formach wspierania działalności
innowacyjnej.

Justyna Przekopiak
Dyrektor
Departamentu
Podatków Lokalnych

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.

109. Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniającego
rozporządzenie z dnia 21
lutego 2006 r. w sprawie
zwrotu utraconych przez

Powodem zmiany rozporządzenia
jest wejście w życie ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 116, poz. 730), która

Projekt ma na celu zmianę § 1
określającego zakres rozporządzenia. Jest
to zmiana formalna polegająca na
zastąpieniu odwołania do nieobowiązującej
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych

Justyna Przekopiak
Dyrektor
Departamentu
Podatków Lokalnych

www.bip.
mf.gov.pl

II kwartał 2009 r.
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www.bip.
mf.gov.pl

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

gminy dochodów z tytułu
zwolnienia od podatku leśnego
przedsiębiorców o statusie
centrum badawczorozwojowego

zastąpiła ustawę z dnia 29 lipca 2005
r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr
179, poz.1484).

formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz.1484),
odwołaniem do przepisów o niektórych
formach wspierania działalności
innowacyjnej.

Decyzja Rady UE z dnia 22 stycznia
2008 r. upoważniająca Republikę
Federalną Niemiec oraz
Rzeczpospolitą Polską do stosowania
środków stanowiących odstępstwo
od art. 5 dyrektywy Rady
2006/112/WE w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości
dodanej. Wprowadzane rozwiązania
mają na celu, w przypadku dostaw
towarów i świadczenia usług oraz
wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów przeznaczonych do budowy
i utrzymania kolejowych mostów
granicznych, ustalenie (dla potrzeb
określenia w podatku VAT miejsca
świadczenia tych czynności), które
mosty uznaje się za znajdujące się
całkowicie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej lub
Republiki Federalnej Niemiec.
Konieczność ostatecznego
dostosowania przepisów dotyczących
sposobu obliczania podatku z tytułu
świadczenia usług
międzynarodowego przewozu
drogowego, wykonywanych na

110. Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia 28
listopada 2008 r. w sprawie
wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z
2008 r. Nr 212, poz. 1226)

111. Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia 28
listopada 2008r. w sprawie
wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu
poprzez opracowanie regulacji w zakresie
miejsca świadczenia, uproszczenie
pobierania podatku od towarów i usług przy
budowie i utrzymaniu mostów granicznych.

Tomasz Tratkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatku od Towarów
i Usług

www.bip.
mf.gov.pl

Zmiana sposobu obliczania podatku
międzynarodowego przewozu drogowego,
wykonywanych na terytorium kraju przez
podatników mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania albo pobytu poza terytorium
kraju, polegających na okazjonalnym

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatku od Towarów
i Usług

www.bip.
mf.gov.pl
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

I półrocze 2009 r
Termin wydania
rozporządzenia
uwarunkowany
jest uprzednią
ratyfikacją
Umowy przez
stronę niemiecką i
polską.

I półrocze 2009r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

od towarów i usług (Dz.U. z
2008 r. Nr 212, poz. 1226)

112. Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenia w sprawie
przyznania Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
akredytacji jako agencji
płatniczej, w zakresie
uruchamiania środków
pochodzących z
Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji oraz
Europejskie-go Funduszu
Rolniczego Rozwoju
Obszarów Wiejskich

113. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków i trybu
przekazywania na rachunek
bankowy agencji płatniczej
środków na realizację
wspólnej polityki rolnej

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

terytorium kraju przez podatników
mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania albo pobytu poza
terytorium kraju, polegających na
okazjonalnym przewozie osób
autobusami zarejestrowanymi poza
terytorium kraju, do wymogów
dyrektywy UE.
Wymogi UE w zakresie akredytacji
agencji płatniczych stanowiące, iż
nadanie akredytacji odbywa się w
formie aktu prawnego „właściwego
organu” (Minister Finansów).

przewozie osób autobusami
zarejestrowanymi poza terytorium kraju, do
wymogów dyrektywy UE.

Rozszerzenie zakresu akredytacji dla
ARiMR stosownie do zakresu pozytywnej
opinii niezależnego Audytora.

Piotr Biały –
Naczelnik Wydziału
Departament Polityki
Regionalnej i
Rolnictwa

www.bip.
mf.gov.pl

Uzależniony od
daty otrzymania
od Audytora
raportu i opinii

Zmiana ustawy będącej podstawą do
wydania rozporządzenia

Opracowanie zasad bieżącego finansowania
i rozliczania agencji płatniczych

Helena Bakuła –
Referendarz
Departament Polityki
Regionalnej i
Rolnictwa

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał. 2009 r.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

114. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowych zasad
gospodarki finansowej
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
115. Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
warunków urządzania gier
i zakładów wzajemnych

116. Art. 1 ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)
Z uwagi na fakt, że
opracowana została na
obecnym etapie wersja
robocza rozporządzenia, nie
wskazano tytułu projektu
rozporządzenia.
Powyższa uwaga dotyczy

Przyczyny i potrzeba
wprowadzenia rozwiązań, które
planuje się zawrzeć w projekcie
rozporządzenia
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia w miejsce aktualnie
obowiązującego wynika z
uchwalenia przez Sejm RP ustawy z
dnia 9 maja 2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Konieczność doprecyzowania
przepisów regulujących warunki
eksploatacji i użytkowania
automatów i urządzeń do gier oraz
zapewnienia jednolitego ich
stosowania przez wszystkie
upoważnione jednostki badające (jb).

Projekt rozporządzenia jest
przygotowywany w związku z
opracowaniem projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej.
Powyższe wyjaśnienie dotyczy
pozostałych rozporządzeń,
wymienionych w pkt. 117-178.

Istota projektu rozporządzenia

Określenie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej ARiMR,
dotyczących gospodarowania krajowymi
środkami pochodzącymi z dotacji
budżetowych oraz przychodów własnych
Agencji.
Określenie elementów opinii technicznej
wydawanej przez jednostki badające
automaty i urządzenia do gier (jb).

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Wioletta Bruździńska
– Radca Ministra
Departament Polityki
Regionalnej i
Rolnictwa

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał. 2009 r.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

I kwartał 2009 r.

Dyrektor
Departamentu
Służby Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin wydania
rozporządzenia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej (projekt
ustawy o Służbie
Celnej został
przyjęty przez
Radę Ministrów w
dniu 2 grudnia

Doprecyzowanie zakresu badania
automatów o niskich wygranych przez jb.
Uregulowanie kwestii dotyczących
zabezpieczenia automatu - nakładanie
plomb jb. oraz plomb serwisowych;
Zobowiązanie jb. do przechowywania
pełnej dokumentacji technicznej badanych
automatów i urządzeń do gier przez okres 6
lat.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór znaku graficznego
Służby Celnej, uwzględniając w nim
wizerunek orła białego ustalony dla godła
państwowego oraz kolorystykę tego znaku
wynikającą z tradycji Służby Celnej.

44

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

również projektów
rozporządzeń wymienionych
w pkt 117-118, 136-138, 145148, 150-153, 154, 158-165,
168-173, 175-178
117. Art. 7 ust. 13 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

2008 r.).

patrz pkt 116

Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór upoważnienia, o
którym mowa w ust. 1, uwzględniając
potrzebę zapewniania bezpieczeństwa
pobieranych danych.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

118. Art. 9 ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

119. Art. 12 ust. 2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, właściwość miejscową
organów Służby Celnej, o których mowa w
ust. 1 pkt 3 i 4, w zakresie, w jakim
właściwość ta nie wynika z przepisów
regulujących zadania organów celnych i
organów podatkowych, uwzględniając
rodzaj zadań realizowanych przez organy
Służby Celnej oraz gospodarcze potrzeby
przedsiębiorców.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzór sztandaru Służby Celnej,
2) podstawowe elementy wzoru sztandaru
nadawanego jednostkom organizacyjnym
Służby Celnej oraz jednostki organizacyjne
Służby Celnej, którym ten sztandar jest
nadawany,

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl
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Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.
12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

120. Art.15 ust.7 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

121. Art. 19. ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

3) tryb nadawania sztandarów, o których
mowa w ust. 1
- mając na uwadze tradycję Służby Celnej.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach o
nadanie odznaki „Zasłużony dla Służby
Celnej”, osoby uprawnione do
występowania z wnioskiem o nadanie tej
odznaki oraz termin rozpatrzenia wniosku,
2) wzór odznaki „Zasłużony dla Służby
Celnej”, wzór wniosku o nadanie odznaki
zawierający informację uzasadniającą jej
nadanie oraz wzór legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaki,
3) sposób wręczania i noszenia odznaki
„Zasłużony dla Służby Celnej”,
4) sposób ewidencjonowania informacji o
osobach wyróżnionych odznaką
„Zasłużony dla Służby Celnej”
- mając na uwadze sprawne
przeprowadzenie postępowania,
ujednolicenie sposobu składania wniosków
oraz zapewnienie przyznawania odznaczeń
osobom szczególnie zasłużonym.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporządzenia,
określi sposób i warunki współdziałania
dyrektorów izb celnych oraz naczelników
urzędów celnych z organami, o których
mowa w ust. 1 pkt 8, mając na uwadze
zapewnienie prawidłowej i terminowej

46

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

122. Art. 21 ust. 1 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

123. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia komórek
organizacyjnych oraz
stanowisk, w ramach których
zadania wykonywane są przez
funkcjonariuszy Służby Celnej
lub przez członków korpusu
służby cywilnej - na podstawie
art. 23 ust. 4 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)
124. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowego trybu
rekrutacji na stanowiska
dyrektora izby celnej, zastępcy
dyrektora izby celnej,
naczelnika urzędu celnego i
zastępcy naczelnika urzędu
celnego - na podstawie art. 28

patrz pkt 116

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

realizacji zadań tych organów oraz
ekonomikę postępowania.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporządzenia,
tworzy i znosi izby celne i urzędy celne
oraz określa ich siedziby, uwzględniając
zadania Służby Celnej, konieczność
sprawnej ich realizacji oraz zapewnienie
ciągłości wykonywanych zadań w
przypadkach znoszenia izb celnych lub
urzędów celnych
Określenie komórek organizacyjnych oraz
stanowisk, w ramach których zadania są
wykonywane przez:
1)
funkcjonariuszy,
2)
członków korpusu służby cywilnej,
3)
funkcjonariuszy lub członków
korpusu służby cywilnej
- mając na uwadze zróżnicowany charakter
zadań realizowanych w tych komórkach i
na tych stanowiskach oraz sposób ich
wykonywania.
Określenie szczegółowego trybu rekrutacji,
sposobu badania zdolności i predyspozycji,
o których mowa w ust. 1 pkt. 3, a także
zakresu tematycznego testu wiedzy mając
na uwadze sprawne przeprowadzenie
rekrutacji oraz wybór właściwego
kandydata.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

ust.3 projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)
125. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu i
warunków wykonywania
kontroli celnej okrętów
wojennych i wojskowych
statków powietrznych oraz
wyposażenia i sprzętu
jednostek wojskowych i
jednostek organizacyjnych
resortu spraw wewnętrznych i
administracji - na podstawie
art. 30 ust. 7 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)
126. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzorów
upoważnień do kontroli
wykonywanej przez Służbę
Celną - na podstawie art. 36
ust. 6 projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)
127. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
stosowania zamknięć
urzędowych - na podstawie
art. 42 ust.5 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

patrz pkt 116

Określenie sposobu i warunków
wykonywania kontroli, o której mowa w
ust. 2 pkt 1 w odniesieniu do okrętów
wojennych i wojskowych statków
powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu
jednostek wojskowych, a także
wyposażenia i sprzętu jednostek
organizacyjnych resortu spraw
wewnętrznych i administracji, mając na
uwadze uproszczenie czynności
kontrolnych podejmowanych wobec tego
rodzaju towarów oraz zapewnienie
skuteczności kontroli.

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

patrz pkt 116

Określenie wzorów upoważnień do
wykonywania kontroli, o której mowa w
ust. 1 i 2, uwzględniając miejsca
wykonywania czynności kontrolnych i ich
charakter oraz wymogi dotyczące treści
upoważnień wynikające z przepisów
odrębnych.

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

patrz pkt 116

Określenie szczegółowego zakresu i trybu
nakładania zamknięć urzędowych,
rodzajów lub form tych zamknięć oraz
rodzajów podmiotów, o których mowa w
ust. 4, i warunków które muszą te
podmioty spełniać uwzględniając potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu,
tożsamości towaru, urządzenia oraz

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

128. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru i
sposobu oznakowania
pojazdów służbowych Służby
Celnej - na podstawie art. 46
ust..5 projektu nowej ustawy
o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)
129. w sprawie szczegółowego
sposobu oraz trybu
przeprowadzania przez
funkcjonariuszy Służby Celnej
kontroli rodzaju paliwa
znajdującego się w zbiorniku
pojazdu lub innego środka
przewozowego - na podstawie
art. 46 ust. 6 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)
130. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu
oznakowania jednostek
pływających Służby Celnej na podstawie art. 47 ust. 10
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)
131. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu

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

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

uniemożliwienie usunięcia zamknięcia bez
jego zniszczenia, jak również konieczność
identyfikacji zamknięć urzędowych
nakładanych przez upoważnione podmioty.
Określenie wzoru i sposobu oznakowania
pojazdów służbowych Służby Celnej,
uwzględniając w szczególności zapewnienie
jednoznacznej identyfikacji pojazdów.

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

patrz pkt 116

Określenie szczegółowego sposobu oraz
trybu przeprowadzania kontroli, o której
mowa w ust. 3 pkt 5, uwzględniając
konieczność stosowania skutecznych metod
technicznych w tym zakresie.

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

patrz pkt 116

Określenie sposobu oznakowania jednostek
pływających, uwzględniając zapewnienie
ich szybkiej identyfikacji.

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

patrz pkt 116

Określenie sposobu wykonywania kontroli
przesyłek, o których mowa w ust. 1,

Dyrektor
Departamentu

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.
Termin
wydania
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

wykonywania kontroli
przesyłek w obrocie
pocztowym - na podstawie art.
48 ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)
132. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków wykonywania
czynności kontrolnych - na
podstawie art. 49 ust. 1
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)

133. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie

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

Istota projektu rozporządzenia

uwzględniając konieczność zapewnienia
możliwości sprawowania kontroli oraz
sprawne wykonywanie działalności przez
operatorów.
patrz pkt 116

patrz pkt 116

Określenie:
1) warunków wykonywania kontroli, o
których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3
pkt 3-7 ze szczególnym uwzględnieniem
rodzajów procedur celnych oraz
kontrolowanych towarów,
2) rodzajów dokumentów mających
znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1, a
także osób obowiązanych do ich
przechowywania,
3) warunków użycia urządzeń
technicznych i psów służbowych podczas
kontroli określonej w pkt 1, sposobu
przeprowadzania przeszukania osoby, a
także sposobu i warunków
przeprowadzania rewizji bagażu
podróżnego
- mając na uwadze, w szczególności
zapewnienie jednolitości procedur
kontrolnych, miejsce wykonywania
kontroli, zróżnicowanie form i sposobów
wykonywania kontroli w zależności od
rodzaju podmiotu oraz konieczność
skutecznego wykrywania nieprawidłowości
w stosowaniu przepisów prawa celnego.
Określenie szczegółowego sposobu
prowadzenia kontroli bagażu przewożonego
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

Adres
BIP

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

www.bip.
mf.gov.pl

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.
12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

12 miesięcy od
dnia wejścia w

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

szczegółowego sposobu
prowadzenia kontroli celnej
bagażu przewożonego drogą
morską lub powietrzną - na
podstawie art. 49 ust. 2
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)
134. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie kontroli
niektórych wyrobów
akcyzowych - na podstawie
art. 50 ust. 1 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

135. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie kontroli
wykonywanych przez Służbę
Celną w zakresie urządzania i

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

drogą morską lub powietrzną, z
uwzględnieniem rodzaju bagażu podmiotu
podlegającego kontroli oraz wskazania
miejsc właściwych do prowadzenia
kontroli.

patrz pkt 116

Określenie:

1) szczegółowego zakresu i sposobu

patrz pkt 116

kontroli niektórych wyrobów akcyzowych,
o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 i ust. 3
pkt 1;
2) trybu przekazywania oraz zakresu
informacji o terminach czynności
podlegających kontroli, o których mowa w
art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. f;
3) rodzajów prowadzonej dokumentacji,
o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. h,
jej wzorach, a także szczegółowym
sposobie jej przygotowania i prowadzenia;
4) trybu niszczenia wyrobów
akcyzowych objętych kontrolą, o których
mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. k;
5) szczegółowych sposobów i warunków
przyjmowania, magazynowania,
wydawania i przewożenia wyrobów
akcyzowych objętych kontrolą.
Określenie:
1)
szczegółowego sposobu i trybu
kontroli urządzania i prowadzenia gier i
zakładów wzajemnych, o której mowa w
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

prowadzenia gier i zakładów
wzajemnych - na podstawie
art. 51 ust. 1 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

136. Art. 57 ust. 2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

137. Art. 58 ust. 7 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

art. 30 ust. 2 pkt 3;
2)
rodzajów dokumentów mających
znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1
oraz rodzajów prowadzonej dokumentacji,
o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. e,
jej wzorów, a także szczegółowego
sposobu jej przygotowania i prowadzenia;
3)
trybu przekazywania i zakresu
zgłoszeń i informacji, o których mowa w
art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a i f.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, inne niż określone w ust. 1
przypadki, w których zezwolenia, określone
przepisami prawa celnego lub ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
będą wydawane w trybie postępowania
audytowego uwzględniając:
1) określone w odrębnych przepisach
warunki lub kryteria niezbędne do wydania
danego rodzaju zezwolenia, w tym
konieczność ich weryfikacji w ramach
czynności przeprowadzanych w siedzibie
lub miejscach wykonywania działalności
gospodarczej przez podmiot występujący z
wnioskiem o wydanie zezwolenia;
2) rodzaj udzielanego zezwolenia;
3) konieczność zapewnienia sprawności
prowadzenia postępowania audytowego.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Gier

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia

jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

138. Art. 59 ust.2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

139. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
urzędowego sprawdzenia - na
podstawie art. 64 ust. 9
projektu nowej ustawy o

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

1)
zakres i rodzaj
wykonywanych czynności audytowych w
zależności od warunków i kryteriów
podlegających weryfikacji,
2)
sposób
przeprowadzania czynności audytowych, w
tym metody dokonywania oceny
wypłacalności wnioskodawcy
- uwzględniając potrzebę ujednolicenia
postępowania organów Służby Celnej,
skuteczność dokonywanych czynności,
ograniczenie ich czasochłonności oraz
zapewnienie rzetelności procedury
pozyskiwania danych.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób dokumentowania
czynności audytowych i wzory
dokumentów stosowanych w postępowaniu
audytowym uwzględniając potrzebę
ujednolicenia postępowania organów
Służby Celnej, ograniczenie ilości
dokumentów stosowanych przez te organy,
konieczność udokumentowania stanowiska
wnioskodawcy dotyczącego
przeprowadzanej czynności oraz zasady
prowadzenia dokumentacji nałożone na
wnioskodawcę przez przepisy odrębne.
Określenie:
1) wykazu rodzajów podmiotów
zwolnionych z obowiązku
przeprowadzenia urzędowego
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Gier

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony

jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)

140. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu
wyposażania funkcjonariuszy
Służby Celnej w środki
przymusu bezpośredniego - na
podstawie art. 67 ust. 2
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)
141. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie komórek
organizacyjnych Służby
Celnej, w których zatrudnieni
funkcjonariusze mają prawo
użycia broni palnej oraz trybu
przydziału broni służbowej i
zasad jej magazynowania - na
podstawie art. 70 projektu
nowej ustawy o Służbie Celnej
(druk sejmowy nr 1492)

142. Rozporządzenie Ministra

patrz pkt 116

patrz pkt 116

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

sprawdzenia,
2) trybu dokonywania oraz zakresu
zgłoszeń, o których mowa w ust. 3,
3) zakresu i sposobu przeprowadzenia
urzędowego sprawdzenia, w tym
sporządzenia akt weryfikacyjnych
- uwzględniając konieczność zapewnienia
sprawnej kontroli oraz zakres prowadzonej
działalności.
Określenie warunków przyznawania
wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 pkt
2–6, uwzględniając zakres zadań
wykonywanych przez funkcjonariuszy lub
rodzaje stanowisk.

Określenie:
1) wykazu wyodrębnionych komórek
organizacyjnych, o których mowa w art. 69
ust. 1, uwzględniając konieczność
właściwej realizacji zadań określonych w
art. 2 ust. 1 pkt 4-6;
2) kryteriów i trybu przydziału broni palnej
i norm uzbrojenia oraz sposobu jej
magazynowania, przechowywania i
zapewniania właściwego stanu
technicznego, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i
uniemożliwienie użycia broni palnej przez
osobę nieuprawnioną.
Określenie trybu przeprowadzania badań
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor

www.bip.

Termin

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Finansów w sprawie trybu
przeprowadzania badań
lekarskich osób zatrzymanych
przez funkcjonariuszy Służby
Celnej - na podstawie art. 72
ust. 6 projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)
143. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowego zakresu
informacji o wolnych
stanowiskach służbowych w
Służbie Celnej, sposobu
podawania ich do wiadomości
oraz kryteriów i trybu
postępowania
kwalifikacyjnego do Służby
Celnej - na podstawie art. 77
ust. 4 projektu nowej ustawy
o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)
144. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie służby
przygotowawczej w Służbie
Celnej - na podstawie art. 80
ust. 6 projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)

patrz pkt 116

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

lekarskich, o których mowa w ust. 5, oraz
przypadków uzasadniających potrzebę
niezwłocznego udzielenia osobie
zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej
lub potrzebę poddania jej niezbędnym
badaniom lekarskim, czasu i organizacji
tych badań oraz sposobu ich
dokumentowania z uwzględnieniem
ochrony zdrowia osoby zatrzymanej.
Określenie:
1)
szczegółowego zakresu informacji,
o których mowa w ust. 1, sposobu
podawania ich do wiadomości;
2)
kryteriów i szczegółowego trybu
postępowania kwalifikacyjnego do Służby
Celnej oraz zakresu tematycznego testu
wiedzy;
3)
wzoru kwestionariusza osobowego,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
4)
sposobu ustalenia zdolności
fizycznej i psychicznej do służby w
Służbie Celnej.
Określenie programu przebiegu służby
przygotowawczej, trybu opiniowania, trybu
rozpatrywania odwołań od opinii
okresowych, szczegółowych warunków i
trybu egzaminów, o których mowa w art. 79
pkt 2 i 3 oraz wykazu dokumentów
potwierdzających znajomość języka obcego
w zakresie umożliwiającym wykonywanie
obowiązków służbowych. Program
przebiegu służby przygotowawczej
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Departamentu
Kontroli CelnoAkcyzowej i Kontroli
Gier

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

mf.gov.pl

wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

powinien uwzględniać zakres zadań
wykonywanych przez funkcjonariuszy.
145. Art. 82 ust. 6 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór legitymacji
służbowej, uwzględniając potrzebę
zapewnienia czytelności danych w niej
zawartych.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

146. Art. 84 ust.2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia
dokumentacji, o której mowa w ust. 1,
mając na uwadze zapewnienie
prawidłowego udokumentowania przebiegu
służby.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

147. Art. 87 ust. 2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)
warunki i tryb oddelegowania,
przyznawania uposażenia oraz innych
świadczeń przysługujących
funkcjonariuszowi w czasie
oddelegowania,
2)
tryb postępowania w przypadku
zmiany warunków oddelegowania, w tym
w zakresie ustalania i wypłaty uposażenia
oraz prawa do urlopu,
3)
tryb odwołania funkcjonariusza z
oddelegowania,

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.
Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

148. Art. 90 projektu nowej ustawy
o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

149. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
świadczeń związanych z
przeniesieniem
funkcjonariusza Służby Celnej
do innej miejscowości (na
podstawie art. 92 ust.3 i art. 93
ust.3)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

4)
podmioty uprawnione do
występowania z wnioskiem oddelegowanie
funkcjonariusza
- uwzględniając charakter zadań
wykonywanych poza Służbą Celną, do
wykonywania których funkcjonariusz może
być oddelegowany.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)
warunki i tryb przyznawania
uposażenia oraz innych świadczeń
przysługujących w czasie oddelegowania,
2)
tryb postępowania w przypadku
zmiany warunków oddelegowania,
3)
warunki i tryb odwołania z
oddelegowania
- uwzględniając charakter zadań
wykonywanych w instytucji lub agendzie
Wspólnoty Europejskiej oraz w
organizacjach międzynarodowych.
Określenie szczegółowych warunków
przyznawania świadczeń, o których mowa
w ust. 1 i 2, ich wysokości oraz sposobu
udokumentowania przez funkcjonariusza
poniesionych kosztów przeniesienia, w tym
kosztów podróży, uwzględniając
prawidłowość przyznawania tych świadczeń
oraz ochronę interesów Skarbu Państwa
(art. 92 ust. 3).
Stosownie do art.93.3 określenie:
1) wysokości oraz warunków przyznawania
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

150. Art. 100 ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

151. Art. 101 ust. 5 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

i zwracania równoważnika pieniężnego, o
którym mowa w ust. 1,
2) wzorów wymaganych dokumentów,
niezbędnych do otrzymania równoważnika
pieniężnego
- mając na względzie terminowe
przyznawanie równoważnika pieniężnego
oraz prawidłowość zwracania tego
równoważnika.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)
organizację pełnienia służby w
systemie nadzwyczajny,
2)
warunki i tryb kierowania do
pełnienia tej służby oraz sposób jej
pełnienia,
3)
dzienny tok służby, częstotliwość i
wymiar przerw pomiędzy okresami
pełnienia służby oraz rodzaje dokumentów
związanych z pełnieniem służby w
systemie nadzwyczajnym
- uwzględniając prawidłowość
dokumentowania przebiegu służby w
systemie nadzwyczajnym, prawidłową
realizację zadań Służby Celnej tym
systemie oraz mając na uwadze przepisy
odrębne.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia;
1)
szczegółowy sposób i tryb
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

152. Art. 102 ust.4 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

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

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

przenoszenia do służby w Służbie Celnej
funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1,
2)
równorzędność okresów służby,
stażu i uzyskanych w dotychczasowych
jednostkach kwalifikacji zawodowych
- mając na względzie sprawne
przeniesienie pomiędzy służbami oraz
przydatność funkcjonariuszy do służby w
Służbie Celnej.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)
zakres, warunki i tryb
przeprowadzania testu sprawności
fizycznej, badania psychologicznego i
badania psychofizjologicznego, mających
na celu sprawdzenie przydatności
funkcjonariusza do służby na określonych
stanowiskach służbowych lub w
określonych komórkach organizacyjnych
albo odbycia szkolenia specjalistycznego,
2)
terminy przeprowadzania badań i
testów w przypadku, gdy badania lub testy
mają charakter okresowy,
3)
zasady szkolenia funkcjonariuszy i
sposób sprawdzenia posiadania przez
kandydatów predyspozycji do
wykonywania zadań,
4)
jednostki właściwe do
przeprowadzania badań
psychofizjologicznych, badań
psychologicznych oraz testu sprawności
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

153. Art. 111 ust.4 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

154. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie rozkładu
czasu służby funkcjonariuszy
Służby Celnej (na podstawie
art. 112 ust.12 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

fizycznej
- uwzględniając rodzaj i szczególny
charakter zadań wykonywanych na
określonych stanowiskach oraz metodykę
przeprowadzania badań i testów, w
zależności od celu badania lub testu.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe dane, które
powinno zawierać świadectwo służby, tryb
wydawania i dokonywania sprostowań
świadectwa służby, informacje, które są
zamieszczane w świadectwie służby na
żądanie funkcjonariusza, oraz wzór
formularza świadectwa służby, mając na
względzie zapewnienie prawidłowości
wydawanych świadectw.
Określenie:
rozkładu czasu służby,
sposobu ustalania wysokości
uposażenia za przedłużony czas służby,
3)
trybu udzielania czasu wolnego za
przedłużony czas służby albo wypłacania
uposażenia za przedłużony czas służby,
4)
sposobu prowadzenia ewidencji
czasu służby
- biorąc pod uwagę zagwarantowanie prawa
do wypoczynku oraz prawidłową realizację
zadań Służby Celnej, a także terminowe
wypłacanie uposażenia oraz rzetelne
dokumentowanie dokonywanych czynności.

1)
2)
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

155. Art. 113 ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

156. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie szkolenia
specjalistycznego i składania
egzaminu na pierwszy stopień
w korpusach Służby Celnej na podstawie art. 115 ust.10
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wykaz i kategorie stanowisk służbowych
funkcjonariuszy,
2) wymagane kwalifikacje do zajmowania
stanowisk służbowych,
3) dokumenty potwierdzające spełnienie
wymogów, o których mowa w pkt 2,
4) tryb awansowania na stanowiska
służbowe,
5) tryb dokonywania zmian na
stanowiskach służbowych
- uwzględniając zakres zadań
wykonywanych na określonym stanowisku
służbowym, oceny okresowe i opinie
służbowe oraz przebieg służby.
Określenie:
1)
zakresu i sposobu prowadzenia
szkolenia specjalistycznego dla
poszczególnych korpusów oraz osób
uprawnionych do udziału w tym szkoleniu,
2)
sposobu składania egzaminu, a
także jednostek prowadzących szkolenie i
egzaminy,
3)
trybu powoływania komisji, o
której mowa w ust. 9
- uwzględniając specyfikę szkolenia dla
poszczególnych korpusów, konieczność
przekazania uczestnikom szkolenia
niezbędnej wiedzy w danym zakresie oraz
rzetelne przeprowadzenie egzaminu.

61

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

157. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zasad i
trybu mianowania
funkcjonariuszy na stopnie
służbowe - na podstawie art.
120 ust.7 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

158. Art. 121.3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

159. Art. 123 ust. 9 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

Określenie:
1)
trybu mianowania funkcjonariusza
na stopień służbowy,
2)
osób uprawnionych do składania
wniosków,
3)
terminów dokonywania mianowań,
4)
wzoru wniosku o mianowanie
- kierując się posiadanym przez
funkcjonariusza doświadczeniem i
umiejętnościami oraz uwzględniając
prawidłowość awansowania na stopień
służbowy, właściwość przełożonych w tym
zakresie, oraz tradycję Służby Celnej.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych i
administracji, określi, w drodze
rozporządzenia, równorzędność stopni, o
których mowa w ust. 1, uwzględniając
równorzędność okresów służby i stażu oraz
uzyskanych w dotychczasowych
jednostkach kwalifikacji zawodowych z
kwalifikacjami w Służbie Celnej.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb postępowania w
sprawach oświadczeń o stanie majątkowym,
sposób ich analizy, a także wzór
oświadczenia o stanie majątkowym wraz z
objaśnieniami oraz pouczeniem o
odpowiedzialności za podanie informacji
niezgodnych ze stanem faktycznym,
uwzględniając zakres danych objętych
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

160. Art. 129 ust. 5 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

161. Art. 130 ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

oświadczeniem. Wydając rozporządzenie
minister właściwy do spraw finansów
publicznych uwzględni zapewnienie
prawidłowego składania i przechowywania
oświadczeń o stanie majątkowym oraz
ograniczenie dostępności do tych
oświadczeń.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)
kryteria, na podstawie których są
sporządzane oceny i opinie,
2)
skalę ocen i przesłanki, które
uwzględnia się w procesie oceniania i
opiniowania,
3)
wzór kwestionariusza oceny
okresowej i opinii,
4)
tryb przeprowadzenia oceny
okresowej oraz tryb rozpatrywania
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
dotyczących tej oceny,
5)
tryb wydawania opinii służbowych
oraz rozpatrywania odwołań od opinii
służbowych
- uwzględniając okoliczności powodujące
sporządzanie opinii, przesłanki
dokonywania oceny lub opiniowania oraz
udział organizacji społecznych w procesie
oceniania.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w porozumieniu z ministrem
do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia,
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

162. Art. 131 ust. 4 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

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

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

1) stan zdrowia wymagany do pełnienia
służby na określonym stanowisku,
właściwość przełożonych do wydawania
skierowań, o których mowa w ust.1, mając
na względzie właściwy dobór kandydatów
na określone stanowisko;
2) skład, organizację, zakres działania oraz
tryb postępowania komisji lekarskich, o
których mowa w ust. 1, mając na względzie
sprawne i rzetelne przeprowadzenie badań;
3) tryb postępowania komisji lekarskich w
związku z badaniem prawidłowości
orzekania o czasowej niezdolności do
służby z powodu choroby oraz
wystawionych zaświadczeń lekarskich dla
celów wypłaty uposażenia za czas
niezdolności do służby, uwzględniając
potrzebę obiektywnej oceny takich
zaświadczeń.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb przydziału, okresy
zużycia, wzory, kolory i normy
umundurowania, oznaczeń stopni
służbowych oraz znaków identyfikacji
osobistej funkcjonariuszy,
2) sposób noszenia umundurowania i
oznaczeń stopni służbowych,
3) wysokość i warunki przyznawania
równoważnika pieniężnego w zamian za
umundurowanie oraz za okresowe
czyszczenie munduru,
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

163. Art. 136 ust..2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

164. Art. 141 ust. 2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

165. Art.143 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

4) przypadki, w jakich funkcjonariusze nie
mają obowiązku pełnienia służby w
umundurowaniu,
5)
przypadki, w jakich funkcjonariusz
obowiązany jest do zwrotu równowartości
składników umundurowania,
- biorąc pod uwagę rodzaj noszonego przez
funkcjonariusza umundurowania oraz
zakres realizowanych przez niego zadań.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, przypadki, w których
funkcjonariusz otrzymuje wyżywienie lub
równoważnik pieniężny w zamian za
wyżywienie, normy wyżywienia i wysokość
równoważnika pieniężnego, sposób
ustalania wartości pieniężnej
równoważnika, warunki i tryb jego
wypłacania, a także organy właściwe w tych
sprawach, uwzględniając zakres i specyfikę
zadań służbowych wykonywanych przez
funkcjonariuszy.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, warunki i tryb udzielania
wyróżnień funkcjonariuszom,
uwzględniając właściwość przełożonych w
tych sprawach, sposób udzielania
wyróżnień oraz terminy ich przyznawania.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki
bezpieczeństwa i higieny służby, biorąc pod
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

uwagę charakter wykonywanych zadań
przez funkcjonariuszy oraz miejsce i czas
pełnienia służby.
166. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
uposażenia zasadniczego
funkcjonariuszy Służby Celnej
- na podstawie art. 147
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)

patrz pkt 116

167. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków otrzymywania
dodatków przez
funkcjonariuszy Służby Celnej
(na podstawie art. 148 ust. 2
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)

patrz pkt 116

168. Art. 154 ust. 4 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Określenie:

1) grup uposażenia zasadniczego
funkcjonariuszy,
2) zaszeregowania stanowisk służbowych
do poszczególnych grup uposażenia
zasadniczego oraz odpowiadające im
wysokości tego uposażenia ustalone z
zastosowaniem mnożników kwoty bazowej
- uwzględniając zróżnicowanie uposażenia
zasadniczego w poszczególnych grupach
tego uposażenia, a także charakter i rodzaje
stanowisk służbowych w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych.
Określenie warunków otrzymywania
dodatków do uposażenia, o których mowa
w ust. 1 pkt 2-5, wysokości dodatków,
uwzględniając okoliczności uzasadniające
przyznanie dodatków, okresowe
podwyższenie lub obniżenie tych dodatków,
jak również rodzaje i wysokość dodatków
przysługujących funkcjonariuszowi ze
względu na szczególne właściwości,
kwalifikacje, umiejętności, zadania,
warunki albo miejsce pełnienia służby.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy określi, w
drodze rozporządzenia, sposób obliczania i
wypłacania nagrody jubileuszowej, biorąc
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.
12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

169. Art. 155 ust. 9 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

170. Art. 157 ust. 2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

171. Art. 158 ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

pod uwagę udokumentowanie okresów
pełnienia służby lub zatrudnienia
uprawniające do nagrody jubileuszowej w
określonej wysokości.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób ustalania wysokości
i termin wypłaty nagrody rocznej mając na
względzie prawidłowe dokonywanie
wypłat.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, określi, w
drodze rozporządzenia:
1)
zakres pojęcia podróży służbowej,
2)
warunki ustalania należności, o
których mowa w ust. 1, ich wysokość, a
także sposób rozliczania się
funkcjonariusza,
- uwzględniając potrzebę uzależnienia
wysokości należności od czasu trwania
podróży służbowej, zwrot rzeczywiście
poniesionych wydatków oraz określenie
terminów wypłaty należności w sposób
ułatwiający dokonywanie rozliczeń.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, warunki, wysokość oraz
tryb i terminy wypłaty równoważnika,
uwzględniając w szczególności potrzebę
jego odniesienia do cen biletów za przejazd
koleją lub autobusami, wzory wymaganych
dokumentów oraz potrzebę właściwego
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

172. Art. 159 ust. 2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

173. Art. 161 ust. 3 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

174. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
przeprowadzania
postępowania wyjaśniającego
i dyscyplinarnego w stosunku
do funkcjonariuszy Służby
Celnej - na podstawie art. 187
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)
175. Art. 197 pkt 5, pkt 11c i pkt 17
projektu nowej ustawy o
Służbie Celnej (druk sejmowy
nr 1492)

patrz pkt 116

Projekt niniejszego rozporządzenia
stanowi wykonanie delegacji
ustawowych zawartych w art. 15c, 15
d, art. 24 ust. 6 i art. 42b ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach
i zakładach wzajemnych (Dz. U. z
2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

Istota projektu rozporządzenia

dokumentowania poniesionych kosztów.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaje zadań, do których
wykonywania dopuszcza się użycie
pojazdów do celów służbowych oraz
szczegółowe warunki używania tych
pojazdów, uwzględniając potrzebę sprawnej
realizacji zadań Służby Celnej.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, walutę i wysokość ryczałtu,
uwzględniając kraj oraz liczbę godzin
wykonywania zadań przez funkcjonariusza.
Określenie szczegółowego trybu
przeprowadzania postępowania
wyjaśniającego, dyscyplinarnego,
postępowania odwoławczego, orzekania kar
dyscyplinarnych, ich wykonywania, mając
na względzie rzetelność i sprawność
prowadzonego postępowania.

Minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporządzenia: wyznaczy naczelnika lub naczelników uc
właściwych do wydawania druków
zaświadczeń o uzyskanej wygranej,
- wyznaczy naczelnika lub naczelników uc
właściwych do dopuszczenia do
eksploatacji i użytkowania automatów,
automatów o niskich wygranych i urządzeń
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.
12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej oraz
jednocześnie

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

176. Art. 197 pkt. 8 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

177. Art. 215 pkt 2 projektu nowej
ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

patrz pkt 116

178. Art. 215 pkt 3 projektu nowej

patrz pkt 116

Istota projektu rozporządzenia

do gier oraz określi obszary ich właściwości
miejscowej,
- określi obszary właściwości miejscowej
dyrektorów izb celnych do udzielania
zezwoleń na urządzanie i prowadzenie
działalności w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych, loterii fantowej,
loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i
loterii promocyjnej,
-określi wykaz urzędów celnych, których
naczelnicy są właściwi do wykonywania
zadań w zakresie podatku od gier oraz
obszary ich właściwości miejscowej.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych , w drodze rozporządzenia,
może określić sposób ewidencjonowania
napiwków w kasynach gry.

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

nowelizacji
ustawy z dnia 29
lipca 1992 r. o
grach i zakładach
wzajemnych.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Minister właściwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z właściwym
ministrem może upoważnić, w drodze
rozporządzenia, inne organy administracji
państwowej do wykonywania niektórych
zadań organów celnych określając
szczegółowy zakres upoważnienia tych
organów oraz miejsca, w których wykonują
one zadania organów celnych.

Dyrektor
Departamentu Służby
Celnej

www.bip.
mf.gov.pl

Minister właściwy do spraw finansów

Dyrektor

www.bip.
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Termin
wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.
12 miesięcy od
dnia wejścia w
życie ustawy o
Służbie Celnej

Termin

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

ustawy o Służbie Celnej (druk
sejmowy nr 1492)

179. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie listy
państw równoważnych

Projekt niniejszego rozporządzenia
stanowić będzie wykonanie delegacji
ustawowej zawartej w art. 9d ust. 6
ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1505, z późn. zm.) w brzmieniu
nadanym przez przygotowaną
nowelizację, której projekt został 6
stycznia 2009 r. przyjęty przez Radę
Ministrów.

Istota projektu rozporządzenia

publicznych w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej i ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady
wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i
wyprowadzania poza ten obszar, a także
nadawania przeznaczenia celnego w
odniesieniu do okrętów wojennych i
wojskowych statków powietrznych oraz
wyposażenia i sprzętu jednostek
woskowych i jednostek organizacyjnych
resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Minister właściwy do spraw instytucji
finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, listę państw
równoważnych, uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowości wykonania
środków bezpieczeństwa finansowego przez
instytucje obowiązane oraz oceny w
zakresie spełniania przez dane państwo
standardów w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, dokonywane przez organizacje
międzynarodowe.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Departamentu Służby
Celnej

Dyrektor
Departamentu
Informacji
Finansowej

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

mf.gov.pl

wydania
rozporządze
nia
jest uzależniony
od wejścia w życie
ustawy o Służbie
Celnej.

www.bip.
mf.gov.pl

Termin
wejścia w
życie
rozporządze
nia jest
uzależniony
od wejścia w
życie
nowelizacji
ustawy o
przeciwdział
aniu
wprowadzan
iu do obrotu
finansowego
wartości
majątkowyc
h
pochodzącyc
hz
nielegalnych

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

180. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia wzoru rejestru
transakcji i sposobu jego
prowadzenia oraz w sprawie
sposobu przekazania
informacji Generalnemu
Inspektorowi Informacji
Finansowej

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

Projekt niniejszego rozporządzenia
stanowić będzie wykonanie delegacji
ustawowej zawartej w art. 13 ustawy
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn.
zm.) w brzmieniu nadanym przez
przygotowaną nowelizację, której
projekt został 6 stycznia 2009 r.
przyjęty przez Radę Ministrów.

Istota projektu rozporządzenia

Minister właściwy do spraw instytucji
finansowych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, po
zasięgnięciu opinii Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, określi, w
drodze rozporządzenia:
1) wzór rejestru, o którym mowa w art. 8
ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1505, z późn. zm.), sposób jego
prowadzenia oraz tryb dostarczenia danych
z rejestru Generalnemu Inspektorowi;
2) tryb przekazywania Generalnemu
Inspektorowi informacji o transakcjach, o
których mowa w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Dyrektor
Departamentu
Informacji
Finansowej

Adres
BIP

www.bip.
mf.gov.pl

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

lub
nieujawnion
ych źródeł
oraz o
przeciwdział
aniu
finansowani
u terroryzmu
(Dz. U. z
2003 r. Nr
153, poz.
1505, z
późn. zm.)
j.w.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia
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Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z
późn. zm.), przy wykorzystaniu
elektronicznych nośników informacji.
181. Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie formy i
trybu przekazywania
Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej
informacji zgromadzonych
przez organy straży granicznej
oraz organy celne

Projekt niniejszego rozporządzenia
stanowić będzie wykonanie delegacji
ustawowej zawartej w art. 13 ustawy
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn.
zm.) w brzmieniu nadanym przez
przygotowaną nowelizację, której
projekt został 6 stycznia 2009 r.
przyjęty przez Radę Ministrów.

Minister właściwy do spraw instytucji
finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, formę i tryb przekazywania
informacji, o których mowa w ust. 5 art. 15a
ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z
późn. zm.), z uwzględnieniem konieczności
sprawnego przekazywania Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej
informacji zgromadzonych przez organy
straży granicznej oraz organy celne.
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