
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.

o Komitecie do Spraw Europejskich

(druk nr  629)

USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. o WYNAGRODZENIU OSÓB ZAJMUJĄCYCH

KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.)

Art. 2.

 Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu,

wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich,

Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Prokuratorii Generalnej

Skarbu Państwa, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa

Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego Inspektora

Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego,

3) Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta,

zastępcy Prokuratora Generalnego, wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i

Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza

stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego [, Sekretarza Komitetu

Integracji Europejskiej], Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika

Praw Dziecka, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika

Ubezpieczonych, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk,

wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA

UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z 2004 r. Nr

96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1204)

Art. 10.

1. Rozliczenia finansowe związane z ubezpieczeniem bezpośrednim lub reasekuracją oraz

udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie uregulowanym ustawą prowadzone

są przez Korporację na wyodrębnionym rachunku bankowym.

2. Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, są gromadzone:

1) składki z tytułu ubezpieczeń eksportowych i reasekuracji oraz wynagrodzenia z tytułu

udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,

2) kwoty uzyskane w wyniku postępowań windykacyjnych i regresowych,

3) odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,

4) odsetki od lokat wolnych środków,

5) środki pochodzące z kredytów bankowych,

6) pożyczki ze środków Skarbu Państwa, określone w art. 13 ust. 2 pkt 2,

7) środki przekazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

określone w art. 19,

[8)środki przekazane przez Komitet Integracji Europejskiej, określone w art. 20 ust. 1,]

<8) środki przekazane przez ministra właściwego do spraw członkostwa

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, określone w art. 20 ust. 1,>

9) składki zwrotne,

10) dodatnie różnice kursowe,

11) pozostałe wpływy.

2a. Z rachunku, o którym mowa w ust. 1, są pokrywane:

1) odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych,

2) składki reasekuracyjne,

3) zwroty składek,

4) koszty postępowań windykacyjnych i regresowych,

5) koszty likwidacji szkód,

6) wydatki na utworzenie lokat,

7) spłaty kredytów bankowych,
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8) spłaty odsetek od kredytów bankowych,

9) spłaty pożyczek otrzymanych zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2,

10) środki przekazane do budżetu państwa,

11) prowizje za prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń

eksportowych i udzielane gwarancje ubezpieczeniowe, o których mowa w art. 14,

12) ujemne różnice kursowe,

13) opłaty bankowe,

14) pozostałe wydatki.

3. Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym nie stanowią przychodu

Korporacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Korporacja za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych może

dokonywać lokaty wolnych środków; środki uzyskane z dochodów od tych lokat wpływają

na rachunek, o którym mowa w ust. 1.

5. Nadwyżka środków na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek ministra

właściwego do spraw finansów publicznych jest przekazywana do budżetu państwa.

6. W przypadku ogłoszenia upadłości Korporacji, środki pieniężne zgromadzone na rachunku,

o którym mowa w ust. 1, nie wchodzą do masy upadłościowej; środki te minister właściwy

do spraw finansów publicznych przeznacza na zaspokojenie zawartych przez Korporację

umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,

nadwyżkę zaś przekazuje do budżetu państwa.

7. Czynności, o których mowa w ust. 5 i 6, dokonywane są po zasięgnięciu opinii ministra

właściwego do spraw gospodarki.

Art. 20.

[1. Komitet Integracji Europejskiej może przekazać Korporacji, na wydzielone rachunki,

środki uzyskane z Unii Europejskiej lub z innych źródeł na wspieranie eksportu do krajów

nienależących do OECD, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć eksportowych.]

<1. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii

Europejskiej może przekazać Korporacji, na wydzielone rachunki, środki uzyskane z

Unii Europejskiej lub z innych źródeł na wspieranie eksportu do krajów

nienależących do OECD, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć

eksportowych.>
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2. Rada Ministrów może zlecić właściwym ministrom przekazanie Korporacji na rachunki, o

których mowa w ust. 1, środków będących w ich dyspozycji w wyniku prywatyzacji

przedsiębiorstw.

3. Środki, wykazane na wydzielonych rachunkach z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2, nie

stanowią przychodu Korporacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób

prawnych.

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o RADZIE MINISTRÓW (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.

199, z późn. zm.)

Art. 14c. 

Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów poprzez:

1) opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w

regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych przepisów

opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do właściwości innych

podmiotów;

2) opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów

prawnych innych niż określone w pkt 1 oraz do projektów założeń projektów ustaw;

3) opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych

innych niż określone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w

tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą

prowadzoną przez Centrum;

4) analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego

Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i

Sądu Pierwszej Instancji w szczególności w zakresie wpływu na polski system prawa;

5) koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień rządowych

projektów aktów prawnych;

[6) redagowanie i udostępnianie, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych

przepisach, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";]
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<6) współdziała z ministrem właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej

w Unii Europejskiej w sprawie harmonizacji prawa polskiego z wymogami prawa

Unii Europejskiej;>

7)współdziałanie z Komitetem Integracji Europejskiej w sprawie dostosowania prawa

polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykonywania;

8) współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów

normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

oraz spójności z polskim systemem prawa;

9) monitorowanie wydawania przez organy administracji rządowej przepisów

wykonawczych do ustaw;

10) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub wskazanych przez

Prezesa Rady Ministrów.

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U.

z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 4.

1. Ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra właściwego do spraw

oznaczonych nazwą danego działu, określoną w art. 5.

2. Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach z zakresu

administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w

odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.

3. Ministrowie właściwi do spraw oznaczonych nazwą danego działu mogą wykonywać inne

zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

4. Kierowanie działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3 i 7, powierza

się jednemu ministrowi.

<5. Kierowanie działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 8 i 27,

powierza się jednemu ministrowi.>

Art. 5.

Ustala się następujące działy:

1) administracja publiczna;
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1a) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;

2) budżet;

3) finanse publiczne;

4) gospodarka;

5) gospodarka morska;

6) gospodarka wodna;

7) instytucje finansowe;

7a) informatyzacja;

[8) integracja europejska;]

<8) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;>

9)kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

10) kultura fizyczna i sport;

11) łączność;

12) (uchylony);

13) nauka;

14) obrona narodowa;

15) oświata i wychowanie;

16) praca;

17) rolnictwo;

18) rozwój wsi;

18a) rozwój regionalny;

18b) rynki rolne;

18c) rybołówstwo;

19) Skarb Państwa;

20) sprawiedliwość;

21) szkolnictwo wyższe;

22) transport;

22a) turystyka;

23) środowisko;

23a) sprawy rodziny;

24) sprawy wewnętrzne;

25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
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26) zabezpieczenie społeczne;

27) sprawy zagraniczne;

28) zdrowie.

Art. 8.

1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu

państwa.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w

granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:

1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;

2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z

zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę

z międzynarodowymi organizacjami finansowymi;

3) realizację przepisów dotyczących ceł;

<3a) współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej;>

4) finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie

samorządu terytorialnego;

5) dochodzenie należności Skarbu Państwa;

6) gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich

wygranych;

7) (2) rachunkowość i rewizję finansową;

8) prawo dewizowe;

9) bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego;

10) kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej;

10a) koordynację kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora

finansów publicznych;

11) ceny.

3. (uchylony).

4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor

Kontroli Skarbowej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych oraz

dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych.
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Art. 9.

[1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym współpracy gospodarczej z

zagranicą, energetyki, certyfikacji, własności przemysłowej, działalności gospodarczej

oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:

1) funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad

racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;

2) działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-

gospodarcze kraju;

3) kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i

zobowiązaniami międzynarodowymi;

4) ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wprowadzania zakazów przywozu i wywozu

towarów i technologii;

5) nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu

przepisów o podpisie elektronicznym;

6) (uchylony).]

<1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności

gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności,

miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności

gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz współpracy z

organizacjami samorządu gospodarczego.

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:

1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

2) podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz

innowacyjności gospodarki polskiej;

3) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;

4) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz

prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany

handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach

wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;

5) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za

granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
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6) nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w

rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym;

7) funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad

racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;

8) działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-

gospodarcze kraju;

9) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i

zobowiązaniami międzynarodowymi;

10) wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i

usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii.>

3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu

Miar i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz nad działalnością Urzędu Patentowego

Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego,

Agencja Rezerw Materiałowych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu

notyfikacji norm i aktów prawnych.

[Art. 13.

Zakres zadań i kompetencji Komitetu Integracji Europejskiej i jego przewodniczącego w

zakresie działu, o którym mowa w art. 5 pkt 8, określają przepisy odrębne.]

<Art. 13.

1. Dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obejmuje sprawy:

1) udziału organów administracji rządowej w pracach organów Unii Europejskiej;

2) działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o

integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz

polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie;

3) zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochrony

interesów Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi
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Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA);

4) przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań

wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

5) zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii

Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności

opracowuje strategię polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej

oraz inicjuje i opracowuje dokumenty rządowe związane z udziałem w pracach

organów Unii Europejskiej lub opiniuje je pod względem zgodności z tą strategią.

3. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii

Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności:

1) koordynuje proces wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu

prawa;

2) przedstawia Radzie Ministrów opinie o zgodności z prawem Unii Europejskiej

rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz

projektów umów międzynarodowych;

3) opiniuje, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, projekty ustaw co do

ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;

4) zapewnia, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, reprezentację Rzeczypospolitej

Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i

Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).>

[Art. 32.

1. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy:

1) stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami

międzynarodowymi;

2) reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz

polskich osób prawnych za granicą;

3) współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji

kulturalnych i oświatowych za granicą;

4) (15) promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym:
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a) działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,

b) w zakresie obronności państwa - w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych koordynuje, z zastrzeżeniem zadań i

kompetencji Komitetu Integracji Europejskiej określonych w przepisach odrębnych,

działalność innych organów i instytucji państwowych w dziedzinie stosunków z zagranicą.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje działalnością

przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.]

<Art. 32.

1. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy:

1) stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami

międzynarodowymi;

2) reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym

także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z zastrzeżeniem art. 13 ust.

1 pkt 3;

3) koordynacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) ochrony interesów obywateli polskich i polskich osób prawnych za granicą oraz

współpracy i wspierania za granicą obywateli polskich oraz zamieszkałych tam

Polaków, a także polonijnych instytucji kulturalnych i oświatowych;

5) międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej;

6) kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;

7) dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących

polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w

ramach innych działów.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw określonych w ust. 1 pkt

3 koordynuje działalność organów administracji rządowej oraz podległych im

jednostek przez:

1) coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę

Ministrów dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki

zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a

także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii w

zakresie spraw zagranicznych;
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2) opiniowanie pod względem zgodności z dokumentem, o którym mowa w pkt 1, i

przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych i wieloletnich

planów współpracy zagranicznej ministrów;

3) współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach

międzynarodowych.

3. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 20 grudnia każdego roku, przyjmuje

dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; na jego podstawie minister właściwy do

spraw zagranicznych przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informację o

zadaniach polskiej polityki zagranicznej.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje działalnością

polskich placówek zagranicznych, w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej.>

Art. 38.

1. W celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na

zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z

potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami

administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu

terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego,

związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i

przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.

[2. Minister kierujący działem podejmuje w odniesieniu do tego działu czynności w zakresie

współpracy z zagranicą we współpracy z ministrem właściwym do spraw zagranicznych i,

w zakresie jego zadań, z Komitetem Integracji Europejskiej.]

<2. Minister kierujący działem administracji rządowej podejmuje w odniesieniu do tego

działu czynności w zakresie współpracy z zagranicą we współpracy z ministrem

właściwym do spraw zagranicznych, a w zakresie członkostwa Rzeczypospolitej

Polskiej w Unii Europejskiej - we współpracy z ministrem właściwym do spraw

członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.>

<3. Ministrowie w zakresie kierowanych przez nich działów administracji rządowej

opracowują roczne i wieloletnie plany współpracy zagranicznej.>
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USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO

„PROGRAM DLA ODRY – 2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.

Nr 216, poz. 1827 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1427)

Art. 5.

1. Tworzy się Komitet Sterujący "Programu dla Odry - 2006", zwany dalej "Komitetem", jako

organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.

2. W skład Komitetu wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący,

[2)po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej,

finansów publicznych, administracji publicznej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego,

gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska,]

<2) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej,

finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej

Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki,

transportu, gospodarki morskiej i środowiska,>

[3) przedstawiciel Komitetu Integracji Europejskiej,]

4) po jednym przedstawicielu wojewodów i zarządów województw: śląskiego,

opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,

wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,

5) trzej przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i

ochrony wód,

6) trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spośród kandydatów

zgłoszonych przez te organizacje.

3. Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz

dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Do zadań Komitetu należy:

1) ustalanie kierunków realizacji zadań,

2) inicjowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu,

3) ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie kierunków ich realizacji,

4) opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu,
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5) prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych

inwestycji przewidzianych w Programie.

5. Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego

przez Prezesa Rady Ministrów.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o SŁUŻBIE ZAGRANICZNEJ (Dz. U. Nr 128, poz. 1403,

z późn. zm.)

[Art. 2.

1. W skład służby zagranicznej wchodzą:

1) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym

ministra właściwego do spraw zagranicznych,

2) niebędące członkami korpusu służby cywilnej osoby zatrudnione w służbie

zagranicznej, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) pełnomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy

organizacji międzynarodowej.

2. Nie wchodzą w skład służby zagranicznej:

1) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

umowy o pracę zawartej zgodnie z prawem państwa przyjmującego,

2) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

umowy o pracę zawartej na czas określony - wykonywania funkcji na placówce przez

członka rodziny - chyba że są one członkami korpusu służby cywilnej,

3) konsul honorowy, o którym mowa w ustawie określonej w art. 4 pkt 3.]

<Art. 2.

1. W skład służby zagranicznej wchodzą:

1) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym

ministra właściwego do spraw zagranicznych,

2) niebędące członkami korpusu służby cywilnej osoby zatrudnione w służbie

zagranicznej,

3) pełnomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy

organizacji międzynarodowej,
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4) członkowie służby zagranicznej przeniesieni na stanowiska w komórkach

organizacyjnych ministerstwa zapewniających obsługę zadań ministra właściwego

do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

2. W skład służby zagranicznej nie wchodzą:

1) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie, o którym

mowa w ust. 1 pkt 1, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę

zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w

Unii Europejskiej,

2) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na

podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z prawem państwa przyjmującego,

3) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na

podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony – wykonywania funkcji

na placówce przez członka rodziny – chyba że są one członkami korpusu

służby cywilnej,

4) konsul honorowy, o którym mowa w ustawie określonej w art. 4 pkt 3.>

Art. 5.

1. Służbą zagraniczną kieruje minister właściwy do spraw zagranicznych.

2. Służba zagraniczna działa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw

zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

<3. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 1 pkt 4, służba zagraniczna nie działa w komórkach

organizacyjnych ministerstwa zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do

spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.>

Art. 6.

1. W służbie zagranicznej tworzy się stanowisko dyrektora generalnego służby zagranicznej.

2. Dyrektor generalny służby zagranicznej jest dyrektorem generalnym urzędu w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, wykonującym także

zadania określone w ustawie.

<2a. Dyrektor generalny służby zagranicznej wykonuje zadania dyrektora generalnego

urzędu wobec członków służby zagranicznej oraz członków korpusu służby cywilnej,

o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3.>
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3. Dyrektorem generalnym służby zagranicznej może zostać osoba posiadająca stopień

dyplomatyczny, o którym mowa w art. 8.

Art. 24.

1. Stanowisko w służbie zagranicznej wyznacza i odwołuje ze stanowiska dyrektor generalny

służby zagranicznej.

2. Jeżeli wyznaczenie stanowiska pociąga za sobą zmianę miejsca pobytu członka służby

zagranicznej, wyznaczenie stanowiska następuje z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3

miesiące, chyba że na skrócenie tego okresu członek służby zagranicznej wyraził zgodę

lub jeśli za skróceniem okresu przemawiają szczególne potrzeby służby zagranicznej.

<Art. 24a.

Członek służby zagranicznej może być przeniesiony na stanowisko w komórce

organizacyjnej ministerstwa zapewniającej obsługę zadań ministra właściwego do spraw

członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.>

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o NARODOWYM PLANIE ROZWOJU (Dz. U. Nr

116, poz. 1206, z późn. zm.)

Art. 39.

1.  Prezes Rady Ministrów na wniosek Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia

Wspólnoty powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet Monitorujący Plan.

2.  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty albo jego przedstawiciel

przewodniczy Komitetowi Monitorującemu Plan.

3.  Komitet Monitorujący Plan:

1) wyraża opinie i wnioski w zakresie dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach

realizacji Planu;

2) rozpatruje i zatwierdza, przed przedłożeniem Radzie Ministrów, roczne sprawozdania i

sprawozdanie końcowe, o których mowa w art. 49;

3) monitoruje przebieg oraz ocenia efektywność i skuteczność realizacji Planu;

4) zgłasza Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty propozycje zmian

w ramach poszczególnych programów operacyjnych, które ułatwią osiągnięcie celów

Planu lub usprawnią zarządzanie pomocą, w tym zarządzanie finansowe;
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5) opiniuje zgłoszone przez Instytucję Zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty

propozycje przesunięć środków między programami i priorytetami w ramach Planu;

6) zajmuje się innymi sprawami zgłoszonymi przez przewodniczącego albo członków

Komitetu Monitorującego Plan.

4. W skład Komitetu Monitorującego Plan wchodzą:

1) ze strony rządowej - po jednym przedstawicielu:

a) instytucji zarządzających,

b) właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej Planem, którzy nie

pełnią funkcji instytucji zarządzających programami,

c) instytucji płatniczej,

[d) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,]

<d) ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii

Europejskiej,>

e) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

f)  (uchylona);

2) ze strony samorządowej:

a) marszałkowie województw albo ich przedstawiciele,

b)  przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o

których mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i

Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w

Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), zwanych dalej

"ogólnopolskimi organizacjami";

3) przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych:

a) organizacji pracowników i organizacji pracodawców wyłonionych na podstawie

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100,

poz. 1080, z późn. zm.4)),

b) organizacji pozarządowych - wskazanych przez Radę Działalności Pożytku

Publicznego,

c) środowiska naukowego - wskazanych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

5. Organ powołujący Komitet Monitorujący Plan powinien zapewnić, aby przedstawiciele:

1) strony samorządowej - stanowili 1/3 składu;
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2) partnerów społecznych i gospodarczych - stanowili 1/3 składu.

6. W posiedzeniach Komitetu Monitorującego Plan mogą uczestniczyć w charakterze

obserwatorów:

1) wojewodowie albo ich przedstawiciele;

2) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

3) przedstawiciel Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych;

4) przedstawiciel kontroli skarbowej;

5) przedstawiciel Związku Banków Polskich;

6) przedstawiciel Komisji Europejskiej;

7) przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

7. Jeżeli zakres omawianych spraw tego wymaga, w obradach Komitetu Monitorującego Plan,

na pisemne zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć, bez prawa do głosowania,

eksperci oraz przedstawiciele innych instytucji lub grup społecznych i zawodowych.

8. Komitet Monitorujący Plan jest powoływany na okres realizacji Planu.

9. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na

6 miesięcy.

10. Tryb pracy Komitetu Monitorującego Plan określa regulamin, którego projekt

przygotowuje Przewodniczący Komitetu Monitorującego Plan, przyjęty zwykłą

większością głosów na pierwszym posiedzeniu przez Komitet Monitorujący Plan.

11.  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty zapewnia obsługę

administracyjną prac Komitetu Monitorującego Plan.

USTAWA ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr

249, poz. 2104, z późn. zm.)

Art. 49.

1. Audyt wewnętrzny prowadzi się w:

1) jednostkach, o których mowa w art. 121 ust. 2;

2) ministerstwach;

3) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4) urzędach centralnych;

5)  (uchylony);
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6) Rządowym Centrum Legislacji;

[7)Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej;]

8) urzędach wojewódzkich;

9) urzędach celnych;

10) izbach celnych;

11) urzędach kontroli skarbowej;

12) urzędach skarbowych;

13) izbach skarbowych;

14) funduszach celowych, stanowiących wyodrębnione jednostki organizacyjne;

15) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i

zarządzanych przez nie funduszach;

16) Narodowym Funduszu Zdrowia;

17) należących do sektora finansów publicznych państwowych osobach prawnych

utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

18) powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

19) jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;

20) regionalnych izbach obrachunkowych.

2. Audyt wewnętrzny prowadzi się także w innych, niż wymienione w ust. 1, jednostkach

sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach podsektora samorządowego, jeżeli

jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków

publicznych.

3. Do środków publicznych, o których mowa w ust. 2, dolicza się odpowiednio dochody

własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych oraz dochody i wydatki

funduszu motywacyjnego państwowej jednostki budżetowej.

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, dla jednostek, o których mowa w ust.

2:

1) łączną kwotę środków publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego,

której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w

jednostkach sektora finansów publicznych;

2) łączną kwotę wydatków i rozchodów środków publicznych, dokonywanych w ciągu

roku kalendarzowego, której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
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3) termin, w ciągu którego jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane do

rozpoczęcia audytu wewnętrznego.

5. Jeżeli ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego gromadzone środki publiczne

lub wydatki i rozchody środków publicznych przekroczą kwotę określoną w

rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 4, to audyt wewnętrzny prowadzi się w

urzędzie danej jednostki samorządu terytorialnego.

6. Kwoty określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 4, nie mogą być niższe niż

0,001 % produktu krajowego brutto.

7. Dla ustalenia kwot, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, do środków publicznych, o których

mowa w ust. 5, zalicza się kwoty środków państwowych funduszy celowych

przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na wykonanie zadań własnych i

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego.


