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P R O J E K T Y U S TAW

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MEN

Lilla Jaroń
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

lipiec – wrzesień
1.

Projekt ustawy
o systemie informacji
oświatowej (SIO)

Określenie m.in.:
- sposobu tworzenia ewidencji uczniów, nauczycieli
oraz rejestru szkół i placówek systemu oświaty,
- dostosowania zakresu gromadzonych danych
do potrzeb kreowania polityki edukacyjnej,
- sposobu gromadzenia danych (przejście z systemu
rozproszonego do systemu pozwalającego
na wprowadzanie i weryfikowanie danych przez
stronę internetową).

bip.men.gov.pl

Obecne regulacje prawne dotyczące SIO nie
dają moŜliwości skutecznego kontrolowania
kompletności zbieranych danych.
W istniejącym systemie jednostki samorządu
terytorialnego i kuratoria oświaty nie są
wyposaŜone w odpowiednie narzędzia
analityczne, które ułatwiałyby weryfikację
danych wprowadzonych przez szkoły
i placówki.
Uchwalenie nowej ustawy o SIO
uzasadnione jest m. in.:
- koniecznością usprawnienia i ułatwienia
zarządzania oświatą przede wszystkim
dzięki wykorzystaniu nowych technologii
informatycznych,
- potrzebą wdroŜenia skutecznych
mechanizmów kontroli wiarygodności
i kompletności danych oświatowych,
- koniecznością zastąpienia rozproszonego
i kaskadowego sposobu gromadzenia
danych systemem on line,
- potrzebą zdefiniowania na nowo zakresu
podmiotowego i przedmiotowego ustawy
o systemie informacji oświatowej
w związku ze zmianami w ustawie
o systemie oświaty oraz w ustawie Karta
Nauczyciela.
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Lp.

1.

3.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MF

Hanna Majszczyk
Podsekretarz Stanu

MF

Dariusz Daniluk
Podsekretarz Stanu

Realizacja przepisu art. 139, pkt 1 oraz
art. 141 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi RP projektu
budŜetu państwa na rok 2011.

Projekt ustawy
o usługach płatniczych

Implementacja dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada
2007 r. w sprawie usług płatniczych
w ramach rynku wewnętrznego 2007/64/WE
(Payment Services Directive – PSD).

WdroŜenie dyrektywy tzw. PSD, dzięki której podmioty
świadczące szeroki zakres usług płatniczych
(międzynarodowe przekazy pienięŜne, wpłaty na
rachunki bankowe, wydawanie kart płatniczych,
rozliczenie kart płatniczych, płatności mobilne, płatności
internetowe) zostaną objęte nowym reŜimem prawnym.
PSD wprowadza:
- zamknięty katalog podmiotów świadczących usługi
płatnicze – dostawców usług płatniczych,
- nowy podmiot na rynku usług płatniczych – instytucję
płatniczą,
- umowę o usługę płatniczą,
- jednolite zasady dotyczące wykonania transakcji
płatniczych.
Celem aktu jest usunięcie barier dla transgranicznych
produktów SEPA, zwiększenie konkurencji pomiędzy
podmiotami świadczącymi usługi płatnicze, zwiększenie
zaufania konsumentów do nowoczesnych instrumentów
płatniczych i pełna harmonizacja przepisów prawnych na
szczeblu unijnym, dotyczących usług płatniczych.
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Adres
BIP

7.

bip.mofnet.gov.pl

Projekt ustawy
budŜetowej na rok
2011

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mofnet.gov.pl

2.

Tytuł

Lp.

1.

4.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MF

Dariusz Daniluk
Podsekretarz Stanu

MF

Maciej Grabowski
Podsekretarz Stanu

Implementacja dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia
11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę
94/19/WE.

Implementacja Dyrektywy PE i Rady 2009/14/WE
z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę
94/19/WE, dotyczy:
− ograniczenia czasu na podjęcie decyzji
o zawieszeniu działalności banku (zmiana w art. 1
pkt 3 ppkt (i) drugi akapit dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/19/WE);
− podwyŜszenia minimalnej wysokości pokrycia
do równowartości 100.000 euro (dodanie ust. 1a
w art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 94/19/WE);
− skrócenia terminu wypłaty do 20 dni roboczych
(zmiana w art. 10 ust. 1 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/19/WE).

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od towarów
i usług

Wprowadzenie zmian w zakresie badania
kas rejestrujących oraz wydawania
potwierdzeń; konieczność wprowadzenia
regulacji dostosowujących do zmian
w przepisach unijnych oraz w prawie
celnym, jak równieŜ wprowadzenie
rozwiązań eliminujących moŜliwości
naduŜyć oraz zmian o charakterze
doprecyzowującym.

Przesunięcie na Prezesa GUM obowiązku badania
spełnienia przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać
i wydawanie potwierdzeń spełnienia tych wymagań;
dostosowanie definicji terytorium państwa
członkowskiego do przepisów unijnych; dostosowanie
przepisów do zmian w prawie celnym; eliminacja
moŜliwości naduŜyć podatkowych w obrocie niektórymi
towarami; wprowadzenie zmian o charakterze
doprecyzowującym.
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Adres
BIP

7.

bip.mofnet.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o Bankowym
Funduszu
Gwarancyjnym oraz
niektórych innych
ustaw

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mofnet.gov.pl

5.

Tytuł

Lp.

1.

6.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

2.

3.

4.

5.

6.

MF

Hanna Majszczyk
Podsekretarz Stanu

MF

Dominik Radziwiłł
Podsekretarz Stanu

Projekt stawy
o zmianie ustawy
o finansach
publicznych

Uzupełnienie i wzmocnienie istniejących obecnie ram
instytucjonalnych finansów publicznych i wsparcie
procesu konsolidacji dla prowadzenia polityki fiskalnej
w Polsce poprzez wprowadzenie wiąŜącej reguły
wydatkowej.

Realizacja przedstawionego przez Rząd
w dniu 29 stycznia 2010 r. „Planu Rozwoju
i Konsolidacji Finansów” w obszarze
„Wzmocnienie ram instytucjonalnych
i organizacji finansów publicznych” –
Poprawa zarządzania płynnością sektora
publicznego (uwolnienie zamroŜonych
rezerw gotówkowych).

Zmniejszenie kosztów obsługi długu Skarbu Państwa
oraz obniŜenie poziomu długu publicznego poprzez
zmniejszenie potrzeb poŜyczkowych Skarbu Państwa,
wynikające z wykorzystania aktywów finansowych
jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu
płynnością budŜetu państwa.
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Adres
BIP

7.

Ludwik Kotecki
Podsekretarz Stanu

bip.mofnet.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o finansach
publicznych
i niektórych innych
ustaw

WdroŜenie reguły wydatkowej jest
odpowiedzią na aktualne pogorszenie
w Polsce nierównowagi fiskalnej i stanowić
będzie skuteczną barierę dla nadmiernych
obciąŜeń budŜetu państwa. Przyjęcie tej
reguły będzie miało przede wszystkim
charakter prewencyjny, ograniczający
dynamikę i ryzyko nadmiernego wzrostu
wydatków budŜetu państwa.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mofnet.gov.pl

7.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MG

Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

3.

4.

Przyczyną opracowania projektu ustawy jest
obowiązek wynikający z konieczności
implementacji przepisów dyrektywy
2009/30/WE, zmieniającej dyrektywę
98/70/WE odnoszącej się do specyfikacji
benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych
oraz wprowadzającą mechanizm
monitorowania i ograniczania emisji gazów
cieplarnianych pochodzących
z wykorzystania paliw w transporcie
drogowym oraz zmieniającą dyrektywę
Rady 1999/32/WE w odniesieniu
do specyfikacji paliw wykorzystywanych
przez statki Ŝeglugi śródlądowej
oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG.

Istotą jest dokonanie transpozycji przepisów Dyrektywy
2009/30/WE, która wprowadza szereg zmian
do prawodawstwa w zakresie wymagań jakościowych
dla paliw wykorzystywanych w transporcie oraz
w maszynach nieporuszających się po drogach, a takŜe
przewiduje ustanowienie obowiązku monitorowania
i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw
stosowanych w transporcie. Przedmiotowy projekt
wprowadza moŜliwość dodawania większej niŜ
dotychczas ilości biokomponentów do paliw ciekłych
(B7, E10) oraz przedłuŜa okres (do 3 lat), na który
zawierane są umowy kontraktacji surowców rolniczych
a takŜe umowy na dostawy biomasy.

Projekt ustawy
o efektywności
energetycznej

Implementacja dyrektywy 2006/32/We w/s
efektywności energetycznej końcowego
wykorzystania energii i usług
energetycznych.

Stworzenie ram prawnych zachęcających
do podejmowania działań w zakresie efektywności
energetycznej w całej gospodarce wraz z rynkowym
mechanizmem wsparcia w postaci białych certyfikatów
dla działań związanych z poprawa efektywności
wytwarzania, przesyłu i uŜytkowania energii.

9.
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7.

MG

Waldemar Pawlak
Wiceprezes
Rady Ministrów,
Minister Gospodarki

bip.mg.gov.pl

2.

Projektu ustawy
o zmianie ustawy
o monitorowaniu i
kontrolowaniu jakości
paliw oraz ustawy
o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

1.

8.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

10.

3.

WdroŜenie przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającego wymagania w zakresie
akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się
do warunków wprowadzania produktów
do obrotu i uchylające rozporządzenie
(EWG) nr 339 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008).

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MG

GraŜyna
Henclewska
Podsekretarz Stanu

Dostosowanie krajowych regulacji dotyczących zasad
i trybu udzielania akredytacji, zasad działania systemu
kontroli wyrobów oraz zasad kontroli produktów
importowanych z krajów trzecich do nowych przepisów
UE.

Ograniczanie obciąŜeń administracyjnych
dla obywateli, w tym przedsiębiorców,
usuniecie zbędnej reglamentacji.

Ograniczenie obowiązku przedkładania przez obywateli
w kontaktach z organami administracji publicznej
zaświadczeń w celu udowodnienia w toczącym się
postępowaniu stanu faktycznego lub prawnego,
zmniejszenie obciąŜeń administracyjnych związanych
z działalnością gospodarcza przedsiębiorców,
ograniczenie kosztów podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usunięcie, zmiana lub
wprowadzenie przepisów ułatwiających działalność
gospodarczą.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o lasach oraz ustawy
o ochronie przyrody

Nowelizacja ma na celu zabezpieczenie
urządzeń słuŜących do przesyłania energii
elektrycznej, pary, gazu, wody itp. przed
ich uszkodzeniem spowodowanym
przewracającymi się drzewami.

Przedmiotowy projekt ma na celu:
− wprowadzenie zmian w procedurze wycinki drzew,
− umoŜliwienie stosowania słuŜebności przesyłu
na obszarach lasów państwowych.
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Adres
BIP

7.

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu

MG

Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

Projekt ustawy
o ograniczaniu barier
administracyjnych dla
obywateli
i przedsiębiorców

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

12.

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o systemie oceny
zgodności oraz
niektórych innych
ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

bip.mg.gov.pl

11.

Tytuł

Lp.

1.

13.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MG

Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

MG

GraŜyna
Henclewska
Podsekretarz Stanu

DąŜenie do zwiększenia dostępu
przedsiębiorców do polskiego rynku gazu
i poziomu konkurencyjności, co doprowadzi
do zakończenia przez Komisję Europejską
postępowania w sprawie naruszenia prawa
europejskiego - dyrektywy 2003/55/WE
dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego oraz
dyrektywy 2004/67/WE dotyczącej środków
zapewniających bezpieczeństwo dostaw
gazu ziemnego.

Zwiększenie dostępu przedsiębiorców do polskiego
rynku gazu w wyniku wprowadzenia:
− moŜliwości utrzymywania zapasów gazu ziemnego
w instalacjach magazynowych poza granicami kraju,
− moŜliwości ubiegania się o uzyskanie zwolnienia
z obowiązku utrzymywania gazu ziemnego przez
podmioty, które nie rozpoczęły jeszcze działalności
w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą,
− uelastycznienia okresu, na jaki Minister Gospodarki
wydaje zwolnienie z obowiązku utrzymywania
zapasów gazu ziemnego.

Projekt ustawy Prawo probiercze

Projekt ma na celu dopasowanie systemu
administracji probierczej do potrzeb rynku
i konsumentów.

Istotą projektu jest ograniczenie obciąŜeń
administracyjnych dla przedsiębiorców, podniesienie
konkurencyjności firm polskiego rynku jubilerskiego
oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotem wyrobami
jubilerskimi.
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Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o zapasach ropy
naftowej, produktów
naftowych i gazu
ziemnego oraz
zasadach
postępowania
w sytuacjach
zagroŜenia
bezpieczeństwa
paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku
naftowym

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

14.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MG

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

15.

Projekt ustawy
o wspieraniu
przedsiębiorców
dotkniętych skutkami
klęski Ŝywiołowej

Projekt jest propozycją rozwiązania
skierowanego do przedsiębiorców, którzy
ponieśli straty w wyniku klęski Ŝywiołowej.
Proponowane rozwiązanie ma na celu
wsparcie zarówno przedsiębiorców
poszkodowanych w wyniku powodzi w maju
i czerwcu 2010 r., jak i rozwiązaniem
gotowym do zastosowania w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji w przyszłości.

Proponowana regulacji wprowadzi moŜliwość udzielania
przedsiębiorcom zatrudniającym do 50 pracowników
poŜyczek na odbudowę majątku trwałego lub
obrotowego zniszczonego lub utraconego w wyniku
klęski Ŝywiołowej. PoŜyczki udzielane będą
w wysokości do 50 tys. zł. W przypadku
ich prawidłowego, tj. na cele określone w projektowanej
ustawie, wykorzystania – będą one w całości umarzane.
Wyjątek stanowić będą przedsiębiorcy, którzy w dniu
wystąpienia klęski Ŝywiołowej nie byli ubezpieczeni
od następstw klęsk Ŝywiołowych - w takim wypadku
umarzane będzie 75% kwoty udzielonej poŜyczki.
Reszta kwoty podlegać będzie spłacie, jednak nie będzie
oprocentowana.
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Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

1.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MG

GraŜyna
Henclewska
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

16.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o niektórych formach
wspierania
działalności
innowacyjnej, ustawy
o podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz
ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych

Sytuacja gospodarcza wymusza
dostosowanie mechanizmu kredytu
technologicznego do nowych warunków
rynkowych. Przedsiębiorca powinien
uzyskiwać całą kwotę premii
technologicznej niezwłocznie
po zakończeniu inwestycji i wypłacie całej
kwoty kredytu przez bank, dzięki czemu
nastąpi:
- zachęcenie banków do udzielania kredytu
technologicznego,
- umoŜliwienie przedsiębiorcom uzyskania
całej kwoty premii technologicznej,
- przyspieszenie i umoŜliwienie
całkowitego wydatkowania środków
funduszy strukturalnych zaalokowanych
dla działania 4.3 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Sytuacja podatkowa centrów badawczorozwojowych (CBR) nie umoŜliwia im
pozyskiwania nowych środków finansowych
na badania lub prace rozwojowe. CBR nie
uzyskuje ulgi kwotowej, a jedynie
moŜliwość szybszego, niŜ inni
przedsiębiorcy, odliczenia kosztów
(w miesiącu odpisania na fundusz
innowacyjności zamiast w miesiącu
poniesienia).

Uchylenie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej dotyczących uzaleŜnienia wypłaty premii
technologicznej od wielkości sprzedaŜy;
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie dodatkowych
ulg podatkowych dla Centrów Badawczo-Rozwojowych
(CBR) w formie odpisu od podstawy opodatkowania
kwoty wydatkowanej z funduszu innowacyjności.
Obecnie jedyną preferencją podatkowa, którą cieszy się
CBR, to przyspieszenie amortyzacji poniesionych
kosztów na B+R poprzez odpisywanie 20% przychodów
na fundusz innowacyjności.

Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

1.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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Lp.

1.

17.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o dopuszczeniu
pojazdów do ruchu
drogowego

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Projekt ustawy wdraŜa postanowienia
dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 września
2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz
układów, części i oddzielnych zespołów
technicznych przeznaczonych do tych
pojazdów (,,dyrektywa ramowa”). Ponadto
projekt implementuje rozporządzenie (WE)
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów silnikowych
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
pochodzących z lekkich pojazdów
pasaŜerskich i uŜytkowych (Euro 5 i Euro 6)
oraz w sprawie dostępu do informacji
dotyczących naprawy i utrzymania
pojazdów.

Postęp w zakresie konstrukcji pojazdów
i ich wyposaŜenia wymusza zmianę systemu
dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego, który
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
homologacji, badań technicznych i rejestracji pojazdów
nie spełnia wszystkich oczekiwań zainteresowanych
stron. Dlatego teŜ wyłączono z ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wszystkie
regulacje dotyczące powyŜszych zagadnień i stworzono
nową ustawę o dopuszczeniu pojazdów do ruchu
drogowego. Zachowano wszystkie regulacje
odpowiadające aktualnym wymogom jak równieŜ
wzbogacono o nowe regulacje niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania systemu
dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
Projektowana ustawa zapewnia:
- harmonizację z regulacjami prawnymi UE w zakresie
homologacji na wszystkie kategorie pojazdów
(wprowadzenie wzajemnego uznawania świadectw
homologacji na pojazdy kategorii M, N, O),
- usprawnienie procedur w zakresie uzyskiwania
świadectw homologacji typu pojazdu, przedmiotu
wyposaŜenia i części,
- nowe zasady uzyskania świadectwa homologacji typu
dodatkowego układu zasilania gazem w odniesieniu
do pojazdu wyposaŜonego w dodatkowy układ
zasilania gazem, nie objętego wymaganiami
Regulaminu EKG ONZ Nr 115,
- wprowadzenie nowego zawodu – montaŜysty układów
zasilania gazem,

11

MI

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4.

5.

6.

- zastąpienie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
(1-częściowego) i karty pojazdu w procesie rejestracji
pojazdu – dokumentem odpowiadającym Dyrektywie
1999/37/WE, tj. dowodem rejestracyjnym pojazdu
składającym się z dwóch części - ,,Dowód
rejestracyjny część I” i ,,Dowód rejestracyjny część
II”. Nastąpi wyeliminowanie obowiązku pobierania
opłaty za kartę pojazdu przez starostę w związku
z faktem, iŜ opłata za jej wydanie była
zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny,
a takŜe w postępowaniu prowadzonym przez Komisję
Wspólnot Europejskich i Europejski Trybunał
Sprawiedliwości. Wobec zamierzonego wprowadzenia
dowodu rejestracyjnego 2-częściowego niezbędne
będzie określenie nowej opłaty za wydanie tego
dokumentu uwzględniając wytyczne zawarte
w ustawie,
- uproszczenie procesu rejestracji pojazdów,
- wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdów
na terytorium RP w określonym terminie, traktującego
jednakowo pojazdy sprowadzone z zagranicy,
jak pojazdy ponownie rejestrowane w kraju,
- wprowadzenie zezwoleń na jazdy testowe dla
producentów pojazdów oraz jednostek
organizacyjnych producenta,
- poprawę wymiany informacji o pojazdach i jakości
gromadzonych danych o pojazdach,
- wykonanie zaleceń pokontrolnych NajwyŜszej Izby
Kontroli opublikowanych w Informacji o wynikach
kontroli sprawowania nadzoru przez starostów nad
stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy
samochodowe do ruchu drogowego poprzez:
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BIP

7.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4.

5.

6.

a) zmiany w systemie nadzoru nad stacjami kontroli
pojazdów,
b) zmiany w systemie uzyskiwania uprawnień
diagnostów,
c) wprowadzenie moŜliwości prowadzenia stacji
kontroli pojazdów przez podmioty nie będące
przedsiębiorcami,
d) wprowadzenie nowego rodzaju działalności
regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodka
szkolenia diagnostów i montaŜystów,
e) porządkowanie, dyscyplinowanie rynku poprzez
wprowadzenie sankcji.
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Adres
BIP

7.

Lp.

1.

18.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz
niektórych innych
ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MI

Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu

Istotą projektu jest:
− wzmocnienie oddziaływania samorządu terytorialnego
w procesie lokalizacji,
− wzmocnienie roli studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
− wyeliminowanie z porządku prawnego decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
i zapewnienie moŜliwości opracowywania
urbanistycznych planów realizacyjnych przez
inwestorów,
− powiązanie procedury sporządzania planu
miejscowego oraz decyzji w sprawie urbanistycznego
planu realizacyjnego z wymogami dyrektywy
w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na
środowisko.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie wynika
z konieczności usprawnienia procesu
inwestycyjnego w budownictwie:
− usprawnienie procesu inwestycyjnego
przy zapewnieniu zasad ładu
przestrzennego w aspektach środowiska
naturalnego i Kulturowego oraz ochrony
interesu osób trzecich,
− zintegrowanie i powiązanie systemu
gospodarki przestrzennej i zasad
planowania oraz realizacji inwestycji
z wymogami dyrektyw w sprawie oceny
wpływu wywieranego przez
przedsięwzięcia na środowisko,
dyrektywy przewidującej udział
społeczeństwa w odniesieniu do
sporządzania planów i programów oraz
innych dyrektyw „środowiskowych”.

Istota projektu

Lp.

1.

19.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Dostosowanie prawa krajowego
do postanowień dyrektywy nr 2008/68/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
transportu lądowego towarów
niebezpiecznych.

Istotą projektu jest określenie w jednym akcie prawnym
zasad podejmowania i wykonywania działalności
w zakresie przewozu drogowego, koleją i Ŝeglugą
śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organów
właściwych do sprawowania kontroli tej działalności,
mające na celu wdroŜenie postanowień dyrektywy
nr 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie transportu lądowego towarów
niebezpiecznych. W zakresie objętym uregulowaniami
ustawy znajdą się m.in.: obowiązki uczestników
przewozu towarów niebezpiecznych i wymagania
w stosunku do osób wykonujących czynności związane
z przewozem towarów niebezpiecznych oraz regulacje
dotyczące środków transportu uŜywanych do przewozu
towarów niebezpiecznych.

Projekt ustawy
o wdroŜeniu
naziemnej telewizji
cyfrowej

Projekt ustawy ma na celu stworzenie
prawnych warunków przejścia z nadawania
analogowego na cyfrowe w telewizji
naziemnej, przy zapewnieniu w okresie
przejściowym ciągłości rozpowszechniania
programów dotychczas rozpowszechnianych
w sposób analogowy naziemny.
Projekt nie jest implementacją przepisów
unijnych.

Projektowana ustawa:
- wskazuje termin wyłączenia nadawani analogowego
w telewizji naziemnej,
- definiuje operatora multipleksu, określa zasady jego
wyboru oraz wskazuje jego uprawnienia i obowiązki,
- określa obowiązki nadawców programów
telewizyjnych w zakresie współpracy z operatorem
multipleksu,
- określa obowiązki operatora sieci nadawczej,
- reguluje kwestie związane z rozstrzyganiem sporów,
- reguluje niezbędne kwestie dotyczące przeprowadzenia
kampanii informacyjnej.
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6.

Adres
BIP

7.

Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu

MI

Magdalena Gaj
Podsekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

Projekt ustawy
o przewozie towarów
niebezpiecznych

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mi.gov.pl

20.

Tytuł

Lp.

1.

21.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o transporcie
kolejowym

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Projekt ustawy wydawany jest w związku
z transpozycją dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady:
- dyrektywy 2008/57/WE z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie interoperacyjności
systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz.
UE L 191 z 18.07.2008),
- dyrektywy 2008/110/WE z dnia
16 grudnia 2008 r. zmieniającej
dyrektywę 2004/49/WE w sprawie
bezpieczeństwa kolei wspólnotowych
(dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa
kolei) (Dz. Urz. UE L 345 z 23.12.2008),
- dyrektywy Komisji 2009/131/WE z dnia
16 października 2009 r. zmieniającej
załącznik VII do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/57/WE
w sprawie interoperacyjności systemu
kolei we Wspólnocie.

Istotą projektu jest określenie:
- zasad wzajemnej akceptacji taboru
kolejowego,
- przyjęcie zasad oceny zgodności i certyfikacji
składników interoperacyjności oraz podsystemów
i zakładów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów
kolejowych,
- wskazanie kryteriów minimalnych dla jednostek
notyfikowanych oraz parametrów kontroli podczas
dopuszczania do eksploatacji pojazdów niezgodnych
z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności
(TSI).

MI

Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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BIP

7.
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Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

22.

Tytuł

2.

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia
8 września 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego Polskie
Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948,
z późn. zm.) wynika z opublikowanych
w dniu 22 lipca 2008 r. Wspólnotowych
wytycznych dotyczących pomocy państwa
na rzecz przedsiębiorstw kolejowych (Dz.
Urz. UE C 184 z 22.07.2008), które
przewidują obowiązek zniesienia
nieograniczonych gwarancji państwowych
przyznanych przedsiębiorstwom kolejowym
oraz zobowiązaniem Strony polskiej do
przyjęcia w terminie dwóch lat od ich
opublikowania właściwych środków
przewidzianych w przedmiotowych
Wytycznych.

Celem projektowanych zmian jest dostosowanie sposobu
funkcjonowania spółek, o których mowa w art. 14
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje
Państwowe do Wytycznych, poprzez wyłączenie tych
spółek spod zakazu ogłaszania upadłości, o którym
mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz.
535, z późn. zm.).
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o komercjalizacji,
restrukturyzacji
i prywatyzacji
przedsiębiorstwa
państwowego Polskie
Koleje Państwowe
oraz ustawy – Prawo
upadłościowe
i naprawcze oraz
ustawy o transporcie
kolejowym

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

23.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
Prawo o ruchu
drogowym oraz
niektórych innych
ustaw

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Projekt ustawy przygotowano ze względu na
złoŜony charakter przepisów
umiejscowionych w kilku aktach prawnych,
a takŜe ze względu na liczne wnioski
zgłaszane przez organy wydające zezwolenia
na przejazd pojazdów nienormatywnych po
drogach publicznych oraz wnioski
podmiotów ubiegających się o wydanie tych
zezwoleń w zakresie usprawnienia procedur
wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów
nienormatywnych, jak i usunięcia
występujących rozbieŜności podnoszonych
przez wymienione instytucje.

Projekt ustawy wprowadza zmiany do następujących
ustaw:
- z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
- z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r,
Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.),
- z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
Przedmiotowy projekt wprowadza do ustawy – Prawo
o ruchu drogowym definicję określenia – „pojazd
nienormatywny”. Ustala nowe rodzaje zezwoleń na ruch
pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych,
wprowadza nowy podział kompetencji oraz zasady
wydawania zezwoleń na ruch pojazdów
nienormatywnych po drogach publicznych. Zgodnie
z projektem, zezwolenia na ruch pojazdu
nienormatywnego wydaje: starosta, zarządca drogi
właściwy dla danej drogi, Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad oraz naczelnik urzędu celnego.
Zmiany wynikające z projektu ustawy przenoszą
przepisy dotyczące opłat za wydanie zezwolenia i kar
za przejazd bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami
określonymi w zezwoleniu z ustawy o drogach
publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych
i Krajowym Funduszu Drogowym do ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
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BIP
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Jarmuziewicz
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Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie
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rozwiązań planowanych w projekcie
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3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4.

5.

6.

Adres
BIP

7.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na ruch
pojazdów nienormatywnych, przekazywane
za pośrednictwem organu wydającego zezwolenia,
stanowić będą dochód Krajowego Funduszu Drogowego
lub odpowiednio właściwych jednostek samorządu
terytorialnego.
24.

Stworzenie spójnych rozwiązań
systemowych w sferze kultury,
dostosowanych do zmieniających się
warunków otoczenia.

Zmiana przepisów prawnych, które stwarzają trudności
w bieŜącym funkcjonowaniu instytucji kultury,
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
wykonywaniem zadań związanych z ochroną
dziedzictwa narodowego, w szczególności polegające
na tworzeniu nieuzasadnionych barier, ograniczeń,
obowiązków, bądź wzbudzających wątpliwości
interpretacyjne.
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MKiDN

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

bip.mkidn.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o organizowaniu
i prowadzeniu
działalności
kulturalnej oraz
o zmianie innych
ustaw

Lp.

1.

25.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu
i Porozumienia

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Powołanie ośrodka, który w sposób instytucjonalny
będzie organizował po stronie polskiej dialog między
Polską a Rosją w zakresie historii, kultury i dziedzictwa
obu narodów.

MKiDN

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

dr Sławomir
Dębski
Pełnomocnik
Ministra KiDN
ds. Centrum
PolskoRosyjskiego
Dialogu
i Porozumienia

bip.mkidn.gov.pl

We wrześniu 2009 r. premierzy Polski
i Rosji Donald Tusk i Władimir Putin
przyjęli rekomendacje przewodniczących
polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw
Trudnych Prof. Adama Daniela Rotfelda
i Prof. Anatolija W. Torkunowa z dnia
22 czerwca 2009 r. o potrzebie powołania
do Ŝycia w obu krajach ośrodków, które
w sposób instytucjonalny będą
organizowały dialog między Polską a Rosją
w zakresie historii, kultury i dziedzictwa
obu narodów. Podczas kolejnego spotkania
premierów w dniu 7 kwietnia 2010 r.
w Smoleńsku podjęto wspólną decyzję
o utworzeniu takich instytucji i powierzeniu
inicjatywy załoŜycielskiej w tej sprawie
ministrom kultury RP i FR.
W celu realizacji decyzji Prezesa Rady
Ministrów Donalda Tuska z dnia
7 kwietnia 2010 r. konieczne jest
powołanie w Polsce w drodze ustawy
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia. Takie rozwiązanie
zapewni odpowiedni status prawny
i stabilne finansowanie nowej instytucji
oraz będzie gwarancją ciągłości jej
funkcjonowania. Zgodnie z ustaleniami
wszystkich zaangaŜowanych w Polsce
stron Centrum powinno być gotowe do
podjęcia działalności juŜ z dniem
1 stycznia 2011 r.

Istota projektu
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Lp.

1.

26.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy –
Prawo prasowe jest usunięcie
zdezaktualizowanych terminów
występujących w dotychczas obowiązującej
ustawie i dostosowanie jej do wymogów
współczesnego rynku mediów oraz
standardów prawnych przyjętych w krajach
europejskich.

Projekt ustawy w sposób kompleksowy ureguluje
problematykę związaną z prawem prasowym, usprawni
funkcjonowanie prasy w tym określi prawa i obowiązki
dziennikarzy.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji

Implementacja dyrektywy 2007/65/WE z
dnia 11 grudnia 2007 r. o audiowizualnych
usługach medialnych.

Projekt ustawy w sposób kompleksowy ureguluje
kwestie wynikające z dyrektywy
o audiowizualnych usługach medialnych. Projekt
zawierać będzie m.in. definicje audiowizualnej
usługi medialnej, a takŜe nowe regulacje dotyczące
linearnych i nielinearnych usług medialnych.
Projekt dotyczył będzie takŜe regulacji odnośnie
reklam i lokowania produktów.
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MKiDN

MKiDN

6.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Piotr śuchowski
Sekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

bip.mkidn.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy –
Prawo prasowe oraz
niektórych innych
ustaw

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mkidn.gov.pl

27.

Tytuł

Lp.

1.

28.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o państwowych
instytucjach
filmowych oraz
ustawy
o kinematografii

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

PrzedłuŜenie okresu, w którym moŜliwe jest
przekształcenie państwowej instytucji
filmowej z inicjatywy organów
zainteresowanej instytucji oraz
wprowadzenie moŜliwości przekształcenia
państwowych instytucji filmowych
w instytucje kultury. Projekt przewiduje
ponadto, iŜ Polski Instytut Sztuki Filmowej
podlegać będzie wpisowi do rejestru
instytucji kultury.

PrzedłuŜenie okresu ma na celu jego dostosowanie
do realiów rynkowych i umoŜliwienie planowego
przeprowadzenia ewentualnych przekształceń
własnościowych instytucji filmowych w oparciu
o konieczne analizy i studia prawno-finansowe
umoŜliwiające jak najbardziej korzystne
przeprowadzenie procesu przekształceń, bez szkody
dla funkcjonowania kinematografii polskiej
i zachowania dorobku tych instytucji, w tym ich
potencjału twórczego i technicznego. W przypadku
niektórych państwowych instytucji filmowych zasadne
moŜe się okazać ich przekształcenie w instytucję
kultury. Instytucja kultury umoŜliwia bardziej efektywne
realizowanie mecenatu ministra właściwego do spraw
kultur i ochrony dziedzictwa narodowego w dziedzinie
produkcji filmów.
Wpisanie Instytutu do rejestru instytucji kultury
skutkować będzie zwiększeniem pewności obrotu
prawnego poprzez unifikację rejestrów.
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MKiDN

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

bip.mkidn.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie
wyŜszym, ustawy
o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz
o stopniach i tytule
w zakresie sztuki
oraz o zmianie innych
ustaw

Realizacja „ZałoŜeń nowelizacji ustawy
zmieniającej ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym oraz ustawy zmieniającej ustawę
o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Wprowadzenie nowego modelu zarządzania
szkolnictwem wyŜszym, w tym stworzenie
mechanizmów racjonalnego finansowania szkolnictwa
wyŜszego i poprawy jakości kształcenia, oraz
wprowadzenie zmian dotyczących studiów i studentów.
A takŜe wprowadzenie nowego modelu kariery
naukowej.
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MNiSW

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Prof. Barbara
Kudrycka
Minister Nauki
i Szkolnictwa
WyŜszego

Adres
BIP

7.

bip.mnisw.gov.pl

1.

29.

Istota projektu

Lp.

1.

30.

Tytuł

2.

Projektu ustawy
o zmianie ustawy
o świadczeniach
pienięŜnych
z ubezpieczenia
społecznego w razie
choroby
i macierzyństwa

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Głównym celem regulacji jest zrównanie
wysokości świadczeń wypłacanych
pracownikom. ZróŜnicowanie procentowej
wysokości świadczeń było skutkiem
nowelizacji Kodeksu pracy, dokonanej
ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr
6, poz. 33). Zgodnie z obowiązującymi
przepisami pracodawcy wypłacają
pracownikom w wieku powyŜej 50 lat
wynagrodzenie za czas niezdolności do
pracy jedynie za 14 dni, natomiast
pracownikom młodszym - nadal za 33 dni.
Wprowadzenie ww. nowelizacji
doprowadziło do sytuacji, w której
pracownicy powyŜej 50 roku Ŝycia
przebywający w szpitalu w związku
z niezdolnością do pracy zachowują prawo
do 80% wynagrodzenia za pierwsze 14 dni
tej niezdolności, a od 15 dnia pobytu
w szpitalu otrzymują zasiłek chorobowy
w wysokości 70% podstawy wymiaru
zasiłku. Tymczasem pracownik młodszy
będzie otrzymywał 80% wynagrodzenia
za czas choroby przez 33 dni. Wynika to
z faktu, Ŝe zasiłek chorobowy jest
zróŜnicowany procentowo w zaleŜności od
tego, czy jest wypłacany w związku
z niezdolnością wiąŜącą się z pobytem
w szpitalu, czy teŜ nie.

Ujednolicenie wysokości procentowej wypłacanych
świadczeń poprzez wprowadzenie zwiększonego
wymiaru zasiłków chorobowych przysługujących
pracownikom powyŜej 50 roku Ŝycia z 70% do 80%
w okresie od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

MPiPS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl
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Lp.

Tytuł

1.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

3.

4.

5.

6.

Adres
BIP

7.

Natomiast wysokość wynagrodzenia za czas
choroby nie jest róŜnicowana. PowyŜsza
sytuacja jest kwestionowana jako
dyskryminująca starszych pracowników,
przebywających w szpitalu w pierwszym
okresie niezdolności do pracy, gdyŜ
otrzymują oni za okres pobytu w szpitalu
70% zasiłek chorobowy juŜ od 15 dnia,
podczas gdy młodsi pracownicy dopiero
od 34 dnia niezdolności do pracy.
Przedmiotowa nowelizacja ma doprowadzić
do zniwelowania róŜnic w wypłacanych
świadczeniach.
31.

W wyniku nowelizacji ustawy o promocji
(…), uchwalonej w dniu 19 grudnia 2008 r.
stwierdzono, Ŝe niektóre wprowadzone
rozwiązania są trudne do stosowania
zarówno dla powiatowych urzędów pracy
jak równieŜ dla ich klientów.

Nowe rozwiązania mają przede wszystkim
doprecyzować część przepisów (np. dotyczących statusu
bezrobotnego w aspekcie wpisu do ewidencji
gospodarczej; wysokości stypendium, szkoleniowego
naleŜnego po podjęciu zatrudnienia, itd.); dostosowania
ustawy do zmian wprowadzonych innymi ustawami.
Generalnie nowelizacja ma mieć charakter porządkujący
i doprecyzowujący zapisy obecnej ustawy.
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MPiPS

Czesława
Ostrowska
Podsekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o promocji
zatrudnienia
i instytucjach rynku
pracy

Lp.

2.

Projekt ustawy
o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy
zastępczej nad
dzieckiem

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Celem projektu jest opracowanie spójnego
systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
który opierałby się z jednej strony na pracy
z rodziną biologiczną na rzecz powrotu do
niej dziecka, z drugiej zaś na rozwoju
rodzinnych form opieki zastępczej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

PołoŜenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci
w ich naturalnym środowisku, a więc w rodzinie
dziecka. Zadanie to wymaga profesjonalnego wsparcia
rodziców, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Projekt zakłada
wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie
metod pracy z rodziną biologiczną na rzecz
pozostawienia w niej dziecka lub powrotu do niej
dziecka. Zakłada się wprowadzenie róŜnorodnych form
środowiskowej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.
Z drugiej strony, gdy dobro dziecka jest zagroŜone i nie
moŜe ono przebywać w rodzinie własnej, projekt
wprowadza szereg rozwiązań słuŜących rozwojowi
systemu opieki nad dzieckiem. Zakłada się,
Ŝe wdroŜenie proponowanych zmian przyczyni się
w perspektywie najbliŜszych kilku lat do rozwoju
rodzinnych form opieki zastępczej i zmiany niepokojącej
tendencji do umieszczania dziecka pozbawionego opieki
rodziny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
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MPiPS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

6.

7.

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

1.

32.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o świadczeniu
pienięŜnym
przysługującym
osobom
deportowanym do
pracy przymusowej
oraz osadzonym w
obozach pracy przez
III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych
Republik Radzieckich

Konieczność zmiany jest podyktowana
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt K49/07.
Ponadto projekt wykonuje wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17.06.2003 sygn.
P24/02.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

ZałoŜeniem projektu jest to, Ŝe osoby deportowane
podczas II wojny światowej otrzymały świadczenia
wynikające z ustawy o świadczeniu pienięŜnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich.
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MPiPS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

1.

33.

Istota projektu

Lp.

1.

34.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Racjonalizacja przepisów i określenie
nowych standardów dotyczących Ŝłobków.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu
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Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

Projekt ustawy przewiduje róŜnorodność form opieki,
takich jak: Ŝłobek klub dziecięcy, dzienny opiekun,
niania. Celem projektu jest ułatwienie młodym matkom
szybkiego powrotu na rynek pracy bądź podjęcia pracy.
TakŜe projektowane przepisy nie będą proceduralnie
skomplikowane a wymagania np. lokalowe zostaną
znacznie obniŜone w stosunku do obecnie
obowiązujących. Wszystkie projektowane ułatwienia
mają prowadzić do otwierania bądź tworzenia jak
największej liczby placówek opieki oraz zwiększenia
aktywności zawodowej kobiet, przy jednoczesnym
umoŜliwieniu im pełnienia funkcji macierzyńskiej
i wychowawczej, a to moŜliwe jest tylko przez tworzenie
nowych instrumentów prawnych mających na celu
ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy po urlopie
macierzyńskim, tworzenie nowych ścieŜek rozwoju
zawodowego dla kobiet oraz tworzenie sieci
róŜnorodnych usług opiekuńczych dla dzieci w wieku
0-3 lata.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

35.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o emeryturach
i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

Zmiana przepisów art. 87 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS.
Ubezpieczonemu zamieszkałemu w Polsce, który
legitymuje się wymaganym wiekiem emerytalnym
i wymaganymi okresami składkowymi i nieskładkowymi
do sumy świadczeń z I i II filara doliczona zostanie
kwota świadczenia zagranicznego. Zmiana pozwoli
na równe traktowanie ubezpieczonych zamieszkałych
w Polsce uprawnionych do emerytury polskiej na tzw.
starych albo nowych zasadach oraz świadczeń
emerytalnych z zagranicy przy podwyŜszaniu kwoty
przysługującej emerytury do kwoty najniŜszej
emerytury.
Przywrócenie poprzedniego brzmienia przepisom
art. 103 oraz dostosowanie brzmienia delegacji
ustawowych do wydania aktów wykonawczych z uwagi
na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

29

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z FUS regulują
sprawę podwyŜszania emerytury do kwoty
najniŜszej emerytury z powszechnego
systemu emerytalnego.
Osobom zamieszkałym na terytorium
Polski, a uprawnionym takŜe do świadczeń
emerytalnych z zagranicy, przy ustalaniu
podwyŜszenia świadczenia do kwoty
najniŜszej emerytury uwzględnia się
świadczenie zagraniczne.
Obowiązujące rozwiązania nie mają
zastosowania do ubezpieczonych
urodzonych po 1948 r. uprawnionych
do emerytury z I i II filara oraz
do emerytury zagranicznej.

Istota projektu

Lp.

1.

36.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MPiPS

Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu

MRiRW

Tadeusz Nalewajk
Podsekretarz Stanu

Celem projektowanej zmiany jest
zapewnienie pracownikom – ojcom
adopcyjnym dziecka moŜliwości
skorzystania z urlopu ojcowskiego
na zasadach porównywalnych
do obowiązujących w odniesieniu
do pracownika – ojca wychowującego
dziecko.

Obecnie pracownik – ojciec adopcyjny dziecka,
ze względu na długotrwałe procedury związane
z sądowym orzeczeniem adopcji – w praktyce nie
zawsze ma moŜliwość skorzystania z urlopu
ojcowskiego, bowiem obecnie takie prawo przysługuje
do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy Ŝycia.
Projektowana zmiana polegałaby na przyznaniu
pracownikowi – ojcu adopcyjnemu dziecka prawa
do urlopu ojcowskiego – w okresie 12 miesięcy
od orzeczenia adopcji, nie dłuŜej jednak niŜ do
ukończenia przez dziecko 7 roku Ŝycia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, nie dłuŜej niŜ do ukończenia
przez nie 10 roku Ŝycia.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o paszach oraz ustawy
o bezpieczeństwie
Ŝywności i Ŝywienia

Wykonanie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
wprowadzania na rynek i stosowania pasz,
zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady i uchylające dyrektywę Rady
79/373/EWG, dyrektywę Komisji
80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG,
83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE
i 96/25/WE oraz decyzję Komisji
2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229
z 01.09.2009, str. 1).

Projekt dostosuje przepisy krajowe dotyczące zagadnień
związanych z paszami poprzez nowelizację albo
uchylenie przepisów ustawy w zakresie objętym
bezpośrednio stosowanymi przepisami wspólnotowymi.
Nowelizacja obejmie sprawy związane z materiałami
paszowymi i mieszankami paszowymi, w tym
zmodyfikuje przepisy dotyczące ich oznakowania oraz
regulacje związane z rejestracją mieszanek
dietetycznych. Projekt znowelizuje ponadto przepisy
dotyczące planów kontroli.
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Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy –
Kodeks pracy

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

37.

Tytuł

Lp.

1.

38.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji
niektórych rynków
rolnych

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

W związku z wystąpieniem powodzi
na znacznej części terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów
podjęła uchwałę nr 87/2010 z dnia
10 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia
pomocy dla rodzin rolniczych, w których
gospodarstwach rolnych lub działach
specjalnych produkcji rolnej powstały
szkody spowodowane przez powódź,
obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.
Jednym z rodzajów pomocy, o jaką mogą się
ubiegać producenci rolni, którzy ponieśli
w 2010 r. szkody spowodowane przez
powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan,
określonym w wyŜej wymienionym
programie, jest dopłata z tytułu zuŜytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany,
przyznawana przez Agencję Rynku Rolnego.
W celu wykonania wyŜej wymienionego
elementu programu naleŜy dokonać zmiany
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1702, z późn. zm.).

Istotą projektu jest określenie rozwiązań prawnych
ustanowienia dopłat dla producentów rolnych,
w których gospodarstwach rolnych powstały szkody
spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub
huragan w 2010 r., nie mających charakteru pomocy
de minimis w rolnictwie. Intencją projektu jest, aby
producenci rolni poszkodowani przez powódź,
obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., otrzymali
wsparcie finansowe, niezaliczane do indywidualnych
limitów pomocy w rolnictwie, przy wykorzystaniu tego
samego mechanizmu udzielania dopłat, poniewaŜ limit
pomocy w rolnictwie jest ograniczony zarówno, co do
kwoty pomocy indywidualnej, jak i kwoty globalnej
przyznanej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku
udzielania dopłat dla producentów rolnych, w których
gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane
przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan
w 2010 r., zasady i warunki udzielania takiej pomocy
będą takie same jak dla producentów rolnych, którzy
ubiegają się o dopłaty w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie, przy czym producenci tacy będą musieli
dołączyć do wniosku opinię wojewody określającą
wysokość szkody w uprawach spowodowaną
dotknięciem ich gospodarstw powodzią, obsunięciem się
ziemi lub huraganem w 2010 r.

MRiRW

Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

39.

Tytuł

2.

3.

Wykonanie przepisów rozporządzenia Rady
(WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
ustanawiającego wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego dla
rolników w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiającego określone systemy
wsparcia dla rolników, zmieniającego
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE)
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007
oraz uchylającego rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, zgodnie z którymi
Rzeczpospolita Polska została zobowiązana
od 01.01.2011 r. do kontrolowania
przestrzegania wymogów wzajemnej
zgodności. Wymogi te dotyczą zdrowia
publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia
roślin oraz zgłaszania chorób.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu

Projekt ma na celu określenie kompetencji oraz trybu
i warunków przeprowadzania kontroli w ramach
przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności
w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt,
zdrowia roślin oraz zgłaszania chorób.
Projekt stworzy system kontroli wymogów, których
muszą przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności
bezpośrednie do gruntów rolnych oraz o płatności
w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013, tj. płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla
rolników na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
płatności rolnośrodowiskowych oraz na zalesianie
gruntów rolnych.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o płatnościach
w ramach systemów
wsparcia
bezpośredniego oraz
niektórych innych
ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

40.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich
z udziałem środków
Europejskiego
Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
oraz niektórych
innych ustaw

Opracowanie projektu wynika
z doświadczeń zebranych w toku
dotychczasowego procesu wdraŜania
i zarządzania Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
oraz z konieczności dostosowania przepisów
krajowych do znowelizowanych
postanowień rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

Projekt usprawni realizację zadań z zakresu wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w szczególności poprzez: uproszczenie
sposobu informowania o PROW 2007 – 2013,
rezygnację z dokonywania oceny Programu w trybie
przepisów o zamówieniach publicznych oraz stworzenia
moŜliwości zlecania tego zadania jednostkom
naukowym w ramach ich statutowych zadań. W zakresie
dostosowania ustawy do aktualnych przepisów
wspólnotowych, w projekcie zostaną uaktualnione
odesłania, zostanie uregulowana kwestia odstępstwa
od ustalania i windykacji nienaleŜnie wykorzystanych
środków poniŜej 100 euro. Ponadto projekt rozszerzy
katalog okoliczności wyłączających konieczność zwrotu
przyznanej pomocy w razie niewykonania w całości
lub części obowiązków nałoŜonych na beneficjenta,
a w zakresie spraw dotyczących podejścia Leader,
projekt uelastyczni moŜliwości finansowania
funkcjonowania lokalnych grup działania.
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Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

1.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

41.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o nasiennictwie

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MRiRW

Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu

W projekcie zostaną uregulowane w szczególności
sprawy dotyczące zgłoszenia i rejestracji odmian roślin
uprawnych, sprawy związane z wytwarzaniem i oceną
materiału siewnego, a takŜe jego obrotem i kontrolą.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Implementacja do prawa krajowego wielu
zmian w przepisach prawa Unii
Europejskiej, w tym dyrektywy Komisji
2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r.,
dyrektywy Rady 2008/90/WE z dnia
29 września 2008 r. oraz projektu
dyrektywy dotyczącej odstępstw w zakresie
rejestracji i obrotu materiałem siewnym
odmian roślin warzywnych, które były
tradycyjnie uprawiane w określonych
miejscach i regionach oraz zagroŜonych
przez erozję genetyczną i odmian warzyw
o niewielkim znaczeniu dla produkcji
towarowej ale wykształconych w celu
uprawy pod szczególnymi warunkami.

Istota projektu
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

42.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o organizacji rynków
owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku
tytoniu oraz rynku
suszu paszowego oraz
o zmianie niektórych
ustaw

Opracowanie projektu wynika z konieczności:
- dostosowania przepisów do regulacji Unii
Europejskiej, w tym doprecyzowania
i uchylenia przepisów odnoszących się
do rynku owoców i warzyw,
- dostosowania przepisów do
obowiązujących na rynku tytoniu regulacji
Unii Europejskiej, w szczególności
rozporządzenia nr 73/2009 oraz
znajdującego się w końcowej fazie
procedowania projektu rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie
nr 1973/2004,
- dostosowania przepisów w zakresie
wspólnej organizacji rynków lnu i konopi
uprawianych na włókno
do obowiązujących aktów prawnych
(po zastąpieniu rozporządzeń nr 1673/2000
i nr 245/2001 rozporządzeniami
nr 1234/2007 i nr 507/2008).

Projekt ma na celu:
- poprawienie działania mechanizmów obowiązujących
na rynkach owoców i warzyw,
- ustanowienie podstawy prawnej do wypłaty krajowych
płatności uzupełniających dla producentów surowca
tytoniowego tylko w formie płatności niezwiązanych
z produkcją oraz usunięcie przepisów, dających
podstawę prawną do wypłaty płatności związanych
z produkcją surowca tytoniowego,
- określenie podstawy prawnej stosowania
mechanizmów interwencji na rynku zbóŜ oraz
stosowania pomocy finansowej na rynkach lnu
i konopi uprawianych na włókno.
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Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

1.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

43.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie
Sądownictwa

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r.,
sygn. akt K 62/07, w którym Trybunał
orzekł, iŜ art. 12 ust. 6 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082,
z późn. zm., zwanej dalej „ustawy o KRS”)
w zakresie, w jakim zawiera zwrot „i
postępowania przed Radą,”, jest niezgodny
z art. 187 ust. 4 w związku z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
oraz wykonanie wyroku z dnia 16 kwietnia
2008 r., sygn. akt K 40/07, w którym
Trybunał orzekł, Ŝe: art. 2a ustawy o KRS
jest niezgodny z art. 2, 178 ust. 1, 183
ust. 1 186 ust. 1 i 187 ust. 4 Konstytucji;
art. 4 ust. 2 ustawy o KRS w części
obejmującej zwrot „przedstawiciel moŜe
wyraŜać stanowisko w kaŜdej sprawie” jest
niezgodny z art. 2 i 187 ust. 1 i 4
Konstytucji; art. 12 ust. 4 ustawy o KRS
w części obejmującej zwrot „w głosowaniu
jawnym” jest niezgodny z art. 2 i 186 ust. 1
Konstytucji.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
19 listopada 2009 r., sygn. akt K 62/07, w którym
Trybunał orzekł, iŜ art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100,
poz. 1082, z późn. zm., zwanej dalej „ustawy o KRS”)
w zakresie, w jakim zawiera zwrot „i postępowania
przed Radą,”, jest niezgodny z art. 187 ust. 4 w związku
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
oraz wykonanie wyroku z dnia 16 kwietnia 2008 r.,
sygn. akt K 40/07, w którym Trybunał orzekł, Ŝe: art. 2a
ustawy o KRS jest niezgodny z art. 2, 178 ust. 1, 183
ust. 1 186 ust. 1 i 187 ust. 4 Konstytucji; art. 4 ust. 2
ustawy o KRS w części obejmującej zwrot
„przedstawiciel moŜe wyraŜać stanowisko w kaŜdej
sprawie” jest niezgodny z art. 2 i 187 ust. 1 i 4
Konstytucji; art. 12 ust. 4 ustawy o KRS w części
obejmującej zwrot „w głosowaniu jawnym” jest
niezgodny z art. 2 i 186 ust. 1 Konstytucji.

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.ms.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

44.

Tytuł

2.

3.

Ułatwienie i przyspieszenie procesu
rejestracji podmiotu gospodarczego (spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością).
Działanie umoŜliwi rejestrację spółki
w Krajowym Rejestrze Sądowym
w moŜliwie najkrótszym czasie od momentu
złoŜenia wniosku. Zakłada się iŜ rejestracja
takiego podmiotu będzie moŜliwa w ciągu
24 godzin.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MS

Pan Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu

Istotą projektu jest ułatwienie rozpoczynania
działalności gospodarczej poprzez umoŜliwienie
złoŜenia wniosku elektronicznego o rejestrację spółki
z o.o.. Rejestracja takiego podmiotu mogłaby odbyć się
w ciągu nawet 24 godzin.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.ms.gov.pl

Projekt ustawy
o zmiany ustawy –
Kodeks spółek
handlowych oraz
niektórych innych
ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

45.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju
sądów powszechnych

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Celem projektu jest umoŜliwienie
elastycznego kształtowania struktury
sądownictwa oraz dostosowanie działalności
organów sądów i samorządu sędziowskiego
do realizacji zadań wymiaru
sprawiedliwości, a takŜe wprowadzenie
przejrzystych, ustawowo uregulowanych
zasad dotyczących kariery zawodowej
sędziów.

Istotą projektu jest:
1) racjonalizacja i uelastycznienie struktury
organizacyjnej sądów powszechnych poprzez:
- wprowadzenie w ramach systemu wymiaru
sprawiedliwości organu sądowego, nie mającego
charakteru sądu w rozumieniu konstytucyjnym,
który przejąłby podejmowanie rozstrzygnięć
w sprawach, które nie są w znaczeniu
konstytucyjnym zastrzeŜone do wyłącznej
kompetencji sądu, pierwowzorem są referendarze
sądowi;
- racjonalizację organizacji sądów oraz likwidację
części jednostek tworzonych bez uzasadnionej
przyczyny,
- racjonalizację sposobu zatrudniania i ulokowania
personelu pomocniczego (asystenci, referendarze)
przez podniesienie w stosunku do nich wymogów
związanych z wykształceniem zawodowym
(ukończona aplikacja a nie tylko dyplom
prawniczych studiów \uniwersyteckich);
2) określenie zasad dot. kariery zawodowej sędziów:
- nominację na stanowisko sędziego uzyskiwałoby się
w drodze konkursu ogłaszanego przez MS na wolne
stanowisko sędziowskie; zakłada to moŜliwość
prowadzenia przez MS polityki etatowej związanej
z racjonalizacją liczby etatów sędziowskich
w poszczególnych sądach, MS będzie mógł
wygaszać, a takŜe przenosić etaty pomiędzy sądami
według kryteriów ustawowych.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Adres
BIP

7.

Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu

bip.ms.gov.pl
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

1.

2.

46.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania
cywilnego i innych
ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

WdroŜenie rozporządzenia Rady (WE)
nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń oraz
współpracy w zakresie zobowiązań
alimentacyjnych

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Adres
BIP

7.

bip.ms.gov.pl

1. Wprowadzenie zmian do kodeksu postępowania
cywilnego, opartych na załoŜeniach przyjętych przy
dostosowaniu tego kodeksu do rozporządzeń
nr 1896/2006 i nr 861/2007 (m.in. w zakresie
automatycznej wykonalności orzeczeń, zawieszenia
postępowania egzekucyjnego w Polsce, odmowy
wykonania przez sąd polski orzeczenia sądu
zagranicznego, wniosku o ponowne zbadanie
orzeczenia).
2. Wprowadzenie zmian dotyczących uzyskiwania
pomocy prawnej w transgranicznych sprawach
o alimenty do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach
cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich
Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu
ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem
takiego postępowania (Dz.U. Nr 10, poz. 67, z późn.
zm.) albo do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach
cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich
Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu
ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem
takiego postępowania (Dz.U. Nr 10, poz. 67, z późn.
zm.).

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

47.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

4.

Dotychczasowe uregulowania zawarte
w rozdziale siódmym ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z późn. zm.) dotyczące ławników sądów,
budziły wątpliwości w zakresie interpretacji
niektórych przepisów.
Projektowane zmiany mają na celu
doprecyzowanie poszczególnych
unormowań oraz wprowadzenie rozwiązań
analogicznych do regulacji przewidzianych
w innych aktach prawnych.

Przedmiotowy projekt zawiera kompleksową
nowelizację Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych, której celem jest
w szczególności wprowadzenie zmian w zakresie
warunków, które muszą spełniać kandydaci na ławników
sądów, podmiotów legitymowanych do zgłoszenia
kandydatów na ławników, przesłanek wygaśnięcia
mandatu ławnika, zasad i trybu odwoływania ławników
i niepowoływania ich do pełnienia obowiązków
oraz wprowadzenie zmian w zakresie zasad ustalania
rekompensaty dla ławników za czas wykonywania
czynności w sądzie, jak teŜ ustalenie nowego wskaźnika
stanowiącego podstawę do określenia wysokości
tej rekompensaty.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o Krajowym Rejestrze
Sądowym

Usprawnienie przetwarzania i udzielania
informacji słuŜących bezpieczeństwu obrotu
prawnego.

Zrównanie wagi dokumentów i informacji wydawanych
przez Centralną Informację KRS z formie papierowej
z dokumentami wydawanymi drogą elektroniczną,
poszerzenie bezpłatnego e-dostępu do danych zawartych
w KRS, poszerzenie zakresu danych ujawnianych
w Rejestrze.
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Adres
BIP

7.

MS

Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
bip.ms.gov.pl

3.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o ustroju sądów
powszechnych

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.ms.gov.pl

48.

Tytuł

Lp.

1.

49.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz
niektórych innych
ustaw

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Główne cele zmiany ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych innych ustaw zostały opracowane
na podstawie analizy danych statystycznych
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stanów
faktycznych, wynikających ze stosowania
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
MoŜna je podzielić na sześć zasadniczych
grup: zniwelowanie negatywnych skutków
niepokojąco wzrastającej kryminalizacji
osób uzaleŜnionych i zaŜywających środki
odurzające; wzmocnienie instrumentów
prawnych, które umoŜliwią organom
ścigania opanowanie tendencji spadkowej
związanej z wykrywalnością przestępstw
popełnianych w związku z wprowadzaniem
do obrotu oraz produkcją substancji
odurzającej; sprostanie wymogom prawa
Unii Europejskiej w zakresie ujednolicenia
standardów polityki karnej (jako środka
subsydiarnego wobec oddziaływań z zakresu
polityki zdrowotnej i ochrony zdrowia
publicznego) w odniesieniu do osób
uzaleŜnionych oraz w zakresie
monitorowania zjawiska narkomanii
i szeroko rozumianej przestępczości
powiązanej ze środkami odurzającymi,
prekursorami i substancjami
psychoaktywnymi; przygotowanie
przepisów porządkujących nadzór nad
wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem,

W wyniku przeprowadzenia badań w zakresie
funkcjonowania obecnie obowiązującej ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii sformułowano wniosek,
Ŝe załoŜenia legislacyjne dotyczące ograniczenia
konsumpcji narkotyków w Polsce towarzyszące
wspomnianej ustawie nie zostały zrealizowane,
a ponadto doprowadziły do powstania dwóch
niekorzystnych zjawisk społeczno – prawnych.
Udaremniły organom ścigania penetrację środowiska
osób zajmujących się wprowadzaniem do obrotu
substancji odurzających oraz „powołały do Ŝycia” nową
kategorię przestępców, jakimi stały się osoby
uzaleŜnione i uŜywające, które w świetle naszego prawa
traktowane są jako osoby chore, a „narkomania” –
podobnie jak alkoholizm jest jednostką chorobową.
Aktualnie, poprzez brak stosownych przepisów, na
placach i w magazynach Policji, zalegają tony substancji
trujących i stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia
i środowiska.
Brak w ustawie legalnej definicji przewozu powoduje
w praktyce wątpliwości interpretacyjne i umoŜliwia
aktualnie przewóz środków odurzających przez
terytorium naszego kraju.
Aktualnie przy orzeczeniu warunkowego umorzenia
postępowania karnego sąd i inne organy wykonawcze
wykonujące orzeczenie nie mają Ŝadnego wpływu na
korygowanie postawy osoby w okresie próby poprzez
zobowiązanie do leczenia czy podjęcia terapii.
Istotą przedmiotowego projektu ustawy jest ułatwienie
organom ścigania dotarcia do źródeł „narkobiznesu”
oraz penalizacja posiadania środków odurzających.
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6.
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Sprawiedliwości

bip.ms.gov.pl
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
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3.

4.

5.

6.

przechowywaniem, obrotem i niszczeniem
środków odurzających, substancji
psychotropowych oraz prekursorów
kategorii 1; wzmocnienie przepisów
wpływających na ograniczenie podaŜy
środków odurzających i substancji
psychoaktywnych; wzmocnienie przepisów
mających wpływać na ograniczenie zjawiska
przestępczości i powrotu do przestępstwa
wśród osób uŜywających środków
odurzających.
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1.

50.
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Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu

4.

Zmiany w Kodeksie cywilnym mają na celu
uszczegółowienie regulacji dotyczących
urządzeń przesyłowych, o których mowa
w art. 49 § 1 k.c. oraz słuŜebności przesyłu
uregulowanej w art. 3051 i nast. k.c.
w związku z nieprecyzyjnością unormowań
wywołującą trudności w ich stosowaniu
w praktyce. Projektowane regulacje ułatwią
przedsiębiorcom przesyłowym uzyskiwanie
tytułów prawnych do korzystania z cudzych
nieruchomości, co przyczyni się
do ograniczenia ilości sporów poddawanych
rozstrzygnięciu przez sądy powszechne.

1. Rozszerzenie zakresu stosowania art. 49 § 1 k.c.
w odniesieniu do urządzeń linii kolejowych,
tramwajowych i trolejbusowych.
2. Wyjaśnienie pojęcia: „jeŜeli wchodzą w skład
przedsiębiorstwa” – zgodnie z wykładnią Trybunału
Konstytucyjnego zawartą w uchwale z dnia 4 grudnia
1991 r. W 4/91 (OTK 1991, nr 1, poz. 21) oraz Sądu
NajwyŜszego zawartą w uchwale 7 sędziów z dnia
8 marca 2006 r. III CZP 105/05 (OSNC 2006, nr 10,
poz. 159).
3. Uszczegółowienie regulacji dotyczących statusu
prawnego urządzeń, o których stanowi art. 49 § 1
k.c., w szczególności w aspekcie ich własności.
4. Wyraźne wskazanie, Ŝe słuŜebność gruntową moŜe –
na prawie uŜytkowania wieczystego – ustanowić
uŜytkownik wieczysty.
5. Sprecyzowanie kryteriów, jakie sąd powinien mieć
na uwadze przy ustanawianiu słuŜebności przesyłu
oraz ustalaniu wysokości wynagrodzenia za jej
ustanowienie, rozstrzygnięcie zagadnienia
zaliczalności dotychczasowego posiadania
słuŜebności do okresu wymaganego przy nabyciu
słuŜebności przesyłu w drodze zasiedzenia.

Projekt ustawy
o państwowych
egzaminach
prawniczych

Potrzeba zwiększenia dostępu do zawodów
prawniczych oraz rozszerzenie katalogu
podmiotów świadczących pomoc prawną.

Proponowane zmiany obejmują:
- wprowadzenie państwowych egzaminów prawniczych
I i II stopnia,
- wprowadzenie moŜliwości wykonywania
podstawowych czynności prawniczych jako doradca
prawny.
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o zmianie ustawy –
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stanowisko lub
funkcja)
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Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu
emerytalnym
funkcjonariuszy
policji, Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu,
SłuŜby Kontrwywiadu
Wojskowego, SłuŜby
Wywiadu
Wojskowego,
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego,
StraŜy Granicznej,
Biura Ochrony
Rządu, Państwowej
StraŜy PoŜarnej
i SłuŜby Więziennej

Potrzeba uregulowania kwestii wydawania
legitymacji dla osób uprawnionych do renty
rodzinnej.

Dodanie w ustawie nowego przepisu art. 38a, który
będzie zawierał upowaŜnienia fakultatywne do
uregulowania całokształtu postępowania w zakresie
wydawania osobom uprawnionym do policyjnej renty
rodzinnej legitymacji potwierdzającej status tych osób.
Dodanie tego przepisu pozwoli zlikwidować istniejącą
w obecnym stanie prawnym odmienną pozycję
świadczeniobiorców policyjnych w stosunku do osób
pobierających rentę rodzinną w systemie powszechnym
i w ramach zaopatrzenia emerytalnego Ŝołnierzy
zawodowych. Proponowana zmiana wykluczy
moŜliwość podnoszenia argumentów o nierównym
traktowaniu i spowoduje spójność przepisów w stosunku
do ogółu osób uprawnionych do renty rodzinnej.
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53.
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Projekt ustawy
o zasadach
wykonywania
niektórych
uprawnień Skarbu
Państwa

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MSP

Zdzisław Gawlik
Podsekretarz Stanu

Zapewnienie Ministrowi Skarbu Państwa instrumentów
pozwalających na prowadzenie bardziej efektywnego
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Skarbu Państwa oraz skuteczniejszej polityki
prywatyzacyjnej.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.msp.gov.pl

Doświadczenia zebrane podczas stosowania
przepisów ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji wskazują na potrzebę
zintensyfikowania nadzoru właścicielskiego
sprawowanego przez Ministra Skarbu
Państwa nad spółkami z udziałem Skarbu
Państwa.
Obecne brzmienie ustawy nie zapewnia
wystarczającej elastyczności niezbędnej dla
skutecznego zarządzania spółkami Skarbu
Państwa, nie pozwalając na stosowanie
rozwiązań umoŜliwiających skuteczne
motywowanie kadry zarządzającej spółek
oraz dokonywania efektywnej i pozytywnej
selekcji członków organów spółek Skarbu
Państwa.

Istota projektu
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1.
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rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MSP

Zdzisław Gawlik
Podsekretarz Stanu

Projekt ustawy
o uchyleniu ustawy
o przekształceniu
własnościowym
przedsiębiorstwa
państwowego
Polskie Linie
Lotnicze LOT

Ustawa pozwoli na pozyskanie inwestora
strategicznego dla spółki PLL LOT S.A.
Zawarte w obowiązującej ustawie wymogi
dot. udziału Skarbu Państwa w PLL LOT
S.A. na poziomie nie mniejszym niŜ 51%
uniemoŜliwiają pozyskanie inwestora
strategicznego oraz pogarszają pozycję
negocjacyjną Skarbu Państwa jako zbywcy.
Przy czym, Skarb Państwa nie moŜe działać
jako aktywny akcjonariusz z uwagi
na ograniczenia dotyczące pomocy
publicznej. Zmniejsza to konkurencyjność
PLL LOT S.A. w stosunku do innych linii
lotniczych.

Istotą projektu jest uchylenie ustawy o przekształceniu
własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie
Linie Lotnicze LOT.

Projekt ustawy
o uchyleniu ustawy
o narodowych
funduszach
inwestycyjnych i ich
prywatyzacji oraz
zmianie niektórych
innych ustaw

Inicjatywę opracowania przedmiotowego
projektu zgłosiła Komisja Nadzoru
Finansowego, uznając, iŜ z uwagi na
zrealizowanie Programu Powszechnej
Prywatyzacji zmian legislacyjnych
wymagają przepisy określające zwolnienia
podatkowe przyznane Narodowym
Funduszom Inwestycyjnym.

Istotą projektu jest uchylenie ustawy o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.msp.gov.pl

55.

Tytuł

Adam Leszkiewicz
Podsekretarz Stanu

bip.msp.gov.pl
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56.
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3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MSP

Zdzisław Gawlik
Podsekretarz Stanu

MSWiA

Piotr Stachańczyk
Podsekretarz Stanu

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie
mechanizmów prywatyzacji pośredniej
do moŜliwości, które stwarza obecnie
szeroko pojęty rynek kapitałowy oraz
do realiów funkcjonowania tego rynku.

Istotą projektu jest wprowadzenie następujących zmian:
1) określenie zakresu analizy mającej na celu ustalenie
sytuacji prawnej spółki, przy jednoczesnym
podkreśleniu jej subsydiarności względem
oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki;
2) rezygnację z ograniczenia minimalnej ceny
wywoławczej w trybie aukcji;
3) poszerzenie katalogu zbywania akcji Skarbu
Państwa w trybie publicznym.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o wjeździe
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli
państw członkowskich
Unii Europejskiej
i członków ich rodzin

1) Konieczność uchylenia podstawy prawnej
do obciąŜania cudzoziemców kosztami
za wydawane im dokumenty;
2) wprowadzenie odrębnego przepisu
regulującego prawo pobytu dziecka
obywatela UE na terytorium RP
wywodzone z art. 12 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października
1968 r. w sprawie swobodnego przepływu
pracowników wewnątrz Wspólnoty;
3) zmiana redakcyjna dotycząca brzmienia
art. 12 ustawy.

1) Wprowadzenie zmian w ustawie w celu uchylenia
podstawy prawnej do obciąŜania cudzoziemców
kosztami za wydawane im dokumenty w związku
z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, która z dniem 1 stycznia 2010 r. uchyliła
podstawę prawną do pobierania opłat za wydanie
dowodu osobistego. Konieczne jest zachowanie
spójności z zasadą zawartą w dyrektywie
2004/38/WE stanowiącą, Ŝe dokumenty są wydawane
cudzoziemcom nieodpłatnie lub za opłatą, która nie
przekracza opłat nałoŜonych na obywateli
w przypadku wydawania podobnych dokumentów.
Przedmiotowa zmiana związana jest z wdroŜeniem
ww. dyrektywy oraz dostosowaniem do ustawy
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, która polega na zamianie brzmienia
jednego z przepisów i uchylenia upowaŜnienia;
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Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o komercjalizacji
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niektórych innych
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rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
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4.

5.

6.

2) wprowadzenie odrębnego przepisu regulującego
wywodzone z art. 12 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie
swobodnego przepływu pracowników wewnątrz
Wspólnoty, prawo pobytu dziecka obywatela UE
przebywającego i uczącego się lub studiującego
na terytorium Polski oraz rodzica sprawującego nad
nim opiekę. W obecnie obowiązującym stanie
prawnym brak bowiem przepisu, który regulowałby
zachowanie prawa pobytu dziecka w sytuacjach
innych niŜ przewidziane w art. 19 ust. 3
nowelizowanej ustawy, czyli w przypadku śmierci
lub wyjazdu rodzica sprawującego nad nim opiekę.
Ponadto, Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w orzeczeniach w sprawach C-310/08 Ibrahim oraz
C-480/08 Maria Teixeira ustalił wykładnię art. 12
rozporządzenia nr 1612/68, a zawarte w nich tezy
mają wpływ na stan polskiego ustawodawstwa
i powinny zostać uwzględnione w projektowanej
zmianie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Zgodnie
z sentencją dotyczącą sprawy C-310/08 Ibrahim
dzieci obywatela państwa członkowskiego, który
pracuje lub pracował w przyjmującym państwie
członkowskim, i rodzic sprawujący nad nimi
faktyczną opiekę mogą powoływać się w tym
państwie na prawo pobytu wyłącznie na podstawie
art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1612/68,
a prawo to nie jest uzaleŜnione od posiadania przez,
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nich wystarczających środków utrzymania i pełnego
ubezpieczenia zdrowotnego w tym państwie. Zaś
zgodnie z wyrokiem w sprawie C-480/08 Maria
Teixeira obywatel państwa członkowskiego, który
był zatrudniony na terytorium innego państwa
członkowskiego, gdzie jego dziecko odbywa naukę
moŜe w okolicznościach takich, jak w postępowaniu
przed sądem krajowym powoływać się jako rodzic
sprawujący faktycznie pieczę nad tym dzieckiem
na prawo pobytu w przyjmującym państwie
członkowskim na podstawie art. 12 rozporządzenia
Rady (EWG) nr 1612/68. Trybunał ustalił ponad
wszelką wątpliwość, iŜ prawo pobytu wywodzone
z art. 12 rozporządzenia nr 1612/68 przysługuje
niezaleŜnie od regulacji zawartych w dyrektywie
2004/38/WE, a co za tym idzie bez konieczności
spełnienia przesłanek w niej określonych. Wskutek
nowelizacji ustanowiona zostanie samodzielna
podstawa prawna, na mocy której prawo pobytu
będzie przysługiwać dziecku obywatela UE, które
przebywa i uczy się lub studiuje na terytorium RP
i będzie ono niezaleŜne zarówno od prawa pobytu
przysługującego jego rodzicom jak i od spełnienia
przez nich wymogu posiadania wystarczających
środków utrzymania i pełnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Jednocześnie zaś rodzice sprawujący
nad dzieckiem opiekę faktyczną będą mogli
powoływać się na ten przepis aŜ do chwili osiągnięcia
przez nie pełnoletniości, chyba Ŝe nadal będzie ono
wymagało obecności i pieczy swego rodzica, by móc
kontynuować i ukończyć naukę.
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W ten sposób uwzględnione zostaną orzeczenia
Trybunału, które nakazują stosowanie art. 12
rozporządzenia nr 1612/68 w sposób autonomiczny;
3) Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie
w art. 12 zmiany o charakterze redakcyjnym, gdyŜ
jego dotychczasowe brzmienie mogło budzić
wątpliwości interpretacyjne tej natury, Ŝe jedynie
zmiana tego przepisu pozwoli na właściwe
stosowanie zawartej w nim normy prawnej.
Proponuje się wstawić przecinek pomiędzy wyrazami
„niebędącemu obywatelem UE” a wyrazami „przez
okres nie dłuŜszy niŜ 72 godziny”. Zmiana ta pozwoli
wyeliminować ewentualną nieścisłość, prowadzącą
do interpretacji tego przepisu w taki sposób, Ŝe prawo
swobodnego przepływu miałoby przysługiwać
obywatelom UE i członkom ich rodzin przez okres 72
godzin

58.

Konieczność dostosowania prawodawstwa
Polskiego do wymogów UE wynikających
z wejścia w Ŝycie dyrektywy 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

Zmiany do ustawy Prawo wodne powinny w pełni
odzwierciedlać nowe wymagania wynikające
z dyrektywy 2007/60/WE, w tym konieczność
opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
map zagroŜenia i ryzyka powodziowego oraz planów
zarządzania ryzykiem powodziowym.
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MŚ/
KZGW

Leszek Karwowski
Prezes KZGW

bip.kzgw.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
Prawo wodne
(w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej)

Lp.

1.

59.

Tytuł

2.

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Konieczność zmiany ustawy wynika z:
- zagroŜenia finansowania przedsięwzięcia
niezgodnego z załoŜeniami ustawy z dnia
4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program budowy
Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
w latach 2006–2010” (Dz. U. z 2005 r.
Nr 94, poz. 784 z dnia 30 maja 2005 r.),
- wzrostu kosztów inwestycji,
- wydłuŜenia procedur uzyskiwania decyzji,
pozwoleń i opinii wymaganych aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa.

UmoŜliwienie dokończenia budowy zbiornika Wodnego
Świnna Poręba niezbędnego dla zapewnienia ochrony
przed powodzią doliny Skawy poniŜej przekroju zapory
oraz doliny Wisły poniŜej ujścia Skawy wraz z miastem
Kraków do roku 2013.
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MŚ/
KZGW

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Leszek Karwowski
Prezes KZGW

bip.kzgw.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o ustanowieniu
programu
wieloletniego pn.
„Program budowy
Zbiornika Wodnego
Świnna Poręba
w latach 2006-2010”

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

60.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
Prawo atomowe oraz
o zmianie niektórych
innych ustaw

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

WdroŜenie do prawa polskiego postanowień
dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia
25 czerwca 2009 r. ustanawiającej
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa
jądrowego obiektów jądrowych
oraz realizacja postanowień „Ramowego
harmonogramu działań dla energetyki
jądrowej” przyjętego przez RM
do wiadomości w dniu 11 sierpnia 2009 r.

Określenie wymagań bezpieczeństwa dla obiektów
jądrowych oraz zmian zasad i trybu reglamentacji
działalności takich obiektów, w szczególności określenie:
- zasad bezpieczeństwa jądrowego,
- wymagań lokalizacyjnych dla obiektów jądrowych,
- wymagań projektowych i konstrukcyjnych dla tych
obiektów,
- wymagań eksploatacyjnych dla obiektów jądrowych,
- zasad likwidacji obiektów jądrowych,
- przesłanek wydawania przez Prezesa PAA zezwoleń
na działalność obejmującą obiekt jądrowy,
- trybu i terminu wydawania ww. zezwoleń, w tym zasad
udziału społeczeństwa w postępowaniu o ich wydanie,
- zakresu i trybu informowania społeczeństwa o stanie
bezpieczeństwa obiektów jądrowych oraz o decyzjach
dozorowych dotyczących tych obiektów,
- wymagań dotyczących szkoleń personelu obiektów
jądrowych,
- stanowisk w obiektach jądrowych, których zajmowanie
wymaga uprawnień nadanych przez Prezesa PAA oraz
czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez
osoby posiadające takie uprawnienia,
- trybu wykonywania przez Prezesa PAA nadzoru i kontroli
nad jednostkami organizacyjnymi wykonującymi
działalność z obiektami jądrowymi, w tym środków
egzekucji decyzji dozorowych,
- wysokości administracyjnych kar pienięŜnych, jakie mogą
zostać nałoŜone za popełnione delikty administracyjne
na jednostki organizacyjne wykonujące działalność
związaną z naraŜeniem, w szczególności działalność
z obiektami jądrowymi.
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MŚ/PAA

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Henryk Jacek
Jezierski
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog
Kraju
Michael
Waligórski –
Prezes PAA

bip.paa.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

61.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o produktach
biobójczych

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Konieczność przygotowania projektu ustawy
związana jest z wejściem w Ŝycie w dniu
26 października 2009 r. dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r.
zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą
wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych w odniesieniu do przedłuŜenia
niektórych terminów oraz w związku
z potrzebą uregulowania postępowania
„rejestracyjnego” przy wydawaniu pozwoleń
na produkty biobójcze w procedurze
uproszczonej zgodnej z art. 54 ustawy
o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 39, poz. 252, ze zm.). Termin
implementacji ww. dyrektywy przypada
w dniu 14 maja 2010 r.

Istotą projektu będzie wydłuŜenie do 14 lat okresu
przejściowego, w trakcie którego państwa członkowskie
mogą stosować krajowe przepisy lub praktyki dotyczące
wprowadzania na rynek produktów biobójczych,
zwłaszcza wydawania zezwoleń na obrót produktami
biobójczymi zawierającymi substancje czynne, które nie
znajdują się jeszcze w pozytywnym wykazie dyrektywy
98/8/WE, tj. w załącznikach I, IA lub IB. Ponadto
projekt ustawy będzie przewidywał automatyczne
przedłuŜenie waŜności uzyskanych dotąd pozwoleń
na obrót produktami biobójczymi do momentu
moŜliwości uzyskania zharmonizowanego na poziomie
UE pozwolenia. Jednocześnie uregulowane zostaną
kwestie formalne dotyczące wydania pozwoleń
w procedurze uproszczonej zgodnej z art. 54 ustawy
o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r.
Nr 39, poz. 252, ze zm.).

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mz.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

1.

2.

62.

Projekt ustawy
o zawodach
pielęgniarki i połoŜnej

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Zasadniczym celem nowej ustawy
o zawodach pielęgniarki i połoŜnej jest
uporządkowanie istniejących unormowań
prawnych dotyczących wykonywania
zawodów pielęgniarki i połoŜnej w jednym
akcie rangi ustawowej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.
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MZ

6.

Adres
BIP

7.

Marek Haber
Podsekretarz Stanu

bip.mz.gov.pl

Uporządkowanie istniejących unormowań prawnych
dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki
i połoŜnej w jednym akcie rangi ustawowej
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych
z kształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Jednocześnie nowa regulacja ustawowa ma podkreślić
samodzielność tych zawodów medycznych.
Samorząd pielęgniarek i połoŜnych zgłasza postulat
uchwalenia nowej ustawy, która w sposób nie budzący
wątpliwości określiłaby m.in. kwestie dotyczące granic
samodzielności zawodów pielęgniarki i połoŜnej
w zakresie czynności wykonywanych bez zlecenia
lekarskiego czy teŜ praw i obowiązków pielęgniarek
i połoŜnych. Ponadto w wyniku wprowadzenia zmian
systemowych przez ustawę Prawo o szkolnictwie
wyŜszym zasadniczej zmiany wymagają przepisy
dotyczące kształcenia pielęgniarek i połoŜnych. NaleŜy
zaznaczyć, Ŝe dotychczasowa praktyka stosowania
obecnej ustawy wskazuje na konieczność zmiany
w zakresie wyŜej wymienionych uregulowań.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

63.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o samorządzie
pielęgniarek
i połoŜnych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Kompleksowe i jednoznaczne unormowanie zasad
funkcjonowania samorządu pielęgniarek
i połoŜnych oraz wprowadzenie zasad
odpowiedzialności zawodowej określonych
w przepisach rangi ustawowej. WaŜną częścią
projektowanych regulacji będzie zmiana obecnie
obowiązujących unormowań w zakresie nadzoru
Ministra Zdrowia nad samorządem zawodowym
pielęgniarek i połoŜnych mająca na celu jednoznaczne
i precyzyjne określenie uprawnień Ministra, jak równieŜ
praw i obowiązków organów samorządu.
Dotychczasowe przepisy zostały uchwalone w 1991 r.
Praktyka ich stosowania, szczególnie w zakresie nadzoru
Ministra Zdrowia, wskazuje jednoznacznie
na konieczność zmiany. WaŜnym aspektem jest takŜe
zbliŜenie obecnych rozwiązań nadzorczych
do projektowanych w innych zawodach medycznych
(np. lekarze i lekarze dentyści). Ponadto, unormowania
wymaga kwestia podwójnej rejestracji pielęgniarek
i połoŜnych (obecnie jest zarówno lista jak i rejestr).
Taki dualizm powoduje liczne problemy po stronie
samorządu zawodowego pielęgniarek i połoŜnych.
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MZ

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Marek Haber
Podsekretarz Stanu

bip.mz.gov.pl

Celem nowej ustawy o samorządzie
pielęgniarek i połoŜnych jest kompleksowe
i jednoznaczne unormowanie zasad
funkcjonowania samorządu pielęgniarek
i połoŜnych oraz wprowadzenie zasad
odpowiedzialności zawodowej określonych
w przepisach rangi ustawowej (obecnie
kwestia ta była regulowana w akcie
wykonawczym co budziło wątpliwości
natury konstytucyjnej).

Istota projektu

Lp.

1.

64.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o systemie informacji
w ochronie zdrowia

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Obecna struktura systemu informacyjnego
w ochronie zdrowia, zarówno w sferze
funkcjonalnej, informacyjnej jak
i technicznej nie stanowi uporządkowanego
układu, a relacje łączące poszczególne
elementy infrastruktury są słabe
i niewystarczające lub nie istnieją w ogóle.
Stanowi ona zbiorowość autonomicznych,
często nie profesjonalnie zaprojektowanych
systemów informatycznych.
W warunkach gospodarki opartej na wiedzy
i w dobie społeczeństwa informacyjnego
bezpieczeństwo informacyjne kraju ma coraz
większe znaczenie dla bezpieczeństwa
w innych dziedzinach Ŝycia społecznego,
politycznego i gospodarczego.
Plan budowy społeczeństwa informacyjnego
został uchwalony na posiedzeniu w Lizbonie
23-24 marca 2000 r. (strategia lizbońska).
Na szczycie w Sewilli został przyjęty plan
eEurope 2005 Information Society for All,
który zobowiązał kraje członkowskie do
rozwinięcia usług elektronicznych (egovernment, e- learninig i e- health) oraz
zapewnienia powszechnego dostępu do
internetu. Nadto, w Planie Działań dla
Europejskiego e-Health na lata 2004 – 2010
zobowiązano kraje członkowskie do
podjęcia działań mających na celu promocję
e-health, uruchomienie elektronicznych
usług w zakresie zdrowia, elektronicznych
ubezpieczeń zdrowotnych.

Określenie organizacji i zasad przetwarzania danych
niezbędnych do prowadzenia polityki zdrowotnej
państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń
opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu
ochrony zdrowia.
Celem jest stworzenie stabilnego systemu informacji
w ochronie zdrowia, charakteryzującego się z jednej
strony elastycznym podejściem do organizacji systemu
zasobów ochrony zdrowia, w tym do modelu
finansowania świadczeń ze środków publicznych,
z drugiej strony odpornością na zaburzenia
w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowanymi
zmianami systemowymi w ochronie zdrowia.
Doprowadzi się do zmniejszenia luki informacyjnej
w sektorze ochrony zdrowia, uniemoŜliwiającej
zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej,
poprzez uporządkowanie istniejącego systemu zbierania,
przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie
zdrowia oraz przywrócenie właściwych relacji pomiędzy
wytwórcą danych, gestorami systemów informacyjnych
zbierających dane a podmiotami wykorzystującymi
i analizującymi informacje generowane w systemach
informacyjnych.
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MZ

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Jakub Szulc
Sekretarz Stanu

bip.mz.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

1.

2.

65.

Projekt ustawy
o niektórych
zawodach
medycznych
i zasadach
uzyskiwania tytułu
specjalisty w innych
dziedzinach mających
zastosowanie w
ochronie zdrowia

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

Regulacje zawarte w ustawie określają wymagania
kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zawodów
medycznych oraz zasady wykonywania wybranych
zawodów medycznych. Ponadto, projekt zawiera
przepisy regulujące kwestie związane z doskonaleniem
zawodowym jak równieŜ z odpowiedzialnością
zawodową. Jednocześnie, projekt wprowadza
mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania
zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie,
którzy posiadają właściwe kwalifikacje. NaleŜy takŜe
podkreślić, iŜ właściwe kwalifikacje to te, które
wynikają z regulowanego w Polsce przepisami prawa
kształcenia w tych zawodach. Projekt uwzględnia
transformację kształcenia w tych zawodach i wskazuje
w załączniku nr 2 kwalifikacje (dyplomy ukończenia
szkół policealnych i szkół wyŜszych) jakie były
w historii kształcenia w tych zawodach określone
zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra
właściwego do spraw oświaty i ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyŜszego.
Ustawa nie dotyczy zawodów medycznych, których
zadania zawodowe zostały uregulowane w innych
przepisach takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty,
diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, połoŜnej,
felczera.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mz.gov.pl

Celem projektowanej ustawy jest
zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
obywateli poprzez uregulowanie w sposób
kompleksowy kwalifikacji i zasad
wykonywania wybranych zawodów
medycznych, które nie są objęte dotychczas
regulacjami ustawowymi w Polsce, a są
uregulowane w innych państwach
członkowskich Unii Europejskiej. KaŜde
państwo członkowskie Unii Europejskiej
posiada własną listę zawodów
regulowanych, wśród których liczną grupę
stanowią zawody medyczne.
Z uwagi na fakt, iŜ w Polsce nie ma
jednolitych zasad określających dostęp
do wykonywania tych bardzo
odpowiedzialnych zawodów, zdarza się,
Ŝe w systemie ochrony zdrowia pracują
osoby, które nie posiadają właściwych
kwalifikacji zawodowych, a wykonują
zawód medyczny na zasadzie przyuczenia
do zawodu na stanowisku pracy. Brak
właściwych kwalifikacji jest przyczyną
istotnych dla zdrowia i Ŝycia pacjenta
zagroŜeń wynikających zarówno z błędnej
diagnostyki jak i zaniechania istotnych
dla zdrowia działań lub błędnie
wykonywanych zadań zawodowych.

Istota projektu

Lp.

1.

66.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
Prawo
farmaceutyczne

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Implementacja dyrektywy 2005/28/WE
Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia
2005 r., która weszła w Ŝycie w dniu
30 kwietnia 2005 r. (termin
jej implementacji upłynął w dniu 29 stycznia
2006 r.), dyrektywy 2001/8JWe w zakresie
nowych okresów wyłączności danych
(art. 10 w wersji zmienionej dyrektywą
2004/27/WE), która weszła w Ŝycie w dniu
30 kwietnia 2004 r. (termin implementacji
upłynął w dniu 30 października 2005 r.),
dyrektywy 2009/9/WE, Orzeczenia C374/05 Giniec Orzeczenie C-143/09
Ludwigs-Apotheke, które weszło w Ŝycie
w dniu 25 lutego 2009 r. (termin
implementacji upłynął w dniu 6 września
2009 r.).

Wykonanie prawa Unii Europejskiej, w tym takŜe
orzecznictwo TSWE (ETS), w szczególności:
- dokonanie zmian przepisów ustawy – Prawo
farmaceutyczne wynikających z konieczności
implementacji dyrektywy 2005/28/WE Komisji
Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalającej
zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki
klinicznej w odniesieniu do badanych produktów
leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi,
a takŜe wymogi ich wytwarzania oraz importu;
- dostosowanie przepisów ustawy – Prawo
farmaceutyczne do przepisów rozporządzenia (WE)
nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych
terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę
2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) Nr 726/2004.

MZ

Marek Twardowski
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mz.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

67.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych
oraz ustawy
o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakaŜeń
i chorób zakaźnych
u ludzi

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234,
poz. 1570) ma na celu:
- zapewnienie odpowiedniego dopływu
środków do Narodowego Funduszu
Zdrowia w zakresie składki
na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych
grup ubezpieczonych oraz dokonanie
zmian w zakresie przekazywania NFZ
dotacji budŜetowej na finansowanie
świadczeń m.in. dla osób
nieubezpieczonych;
- usprawnienie zarządzania listami
oczekujących na udzielenie świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych

Projekt ustawy przewiduje zmiany zakresie :
1) zasad naliczania składki na powszechne ubezpieczenie
zdrowotne rolników podlegających ubezpieczeniu
społecznemu rolników; biorąc pod uwagę, Ŝe obecnie
składka dla tej grupy osób jest uzaleŜniona od ceny
kwintala Ŝyta, która podlega znacznym wahaniom,
zmiana ta, polegająca na powiązaniu składki
z wysokością minimalnego wynagrodzenia, ma na celu
zapewnienie stabilności w zakresie wysokości
środków przekazywanych do Narodowy Fundusz
Zdrowia za tę grupę osób,
2) zasad naliczania składki za niektóre osoby (przede
wszystkim dotyczy to osób oddelegowanych do pracy
w innych krajach), co ma na celu uszczelnienie
regulacji dotyczących obowiązku odprowadzania
składki w tym zakresie,
3) zasad przekazywania do Narodowego Funduszu
Zdrowia środków z dotacji budŜetowej na
finansowanie świadczeń m.in. dla osób
nieubezpieczonych, co ma na celu zwiększenie puli
środków przekazywanych na świadczenia zdrowotne
(poprzez wyłączenie kosztów administracyjnych) oraz
usprawnienie procesu przekazywania środków
z dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) uchylenia upowaŜnień ustawowych zawartych w art. 8
ust. 5, art. 18 ust. 10, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 40 ust. 6
oraz zmiany delegacji ustawowej z art. 21 ust. 9 – co jest
konsekwencją zmiany art. 13a ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

MZ

Cezary Rzemek
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mz.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4.

5.

6.

5) przekazywanego przez świadczeniobiorców zakresu
danych dotyczących list oczekujących na świadczenia
inne niŜ wysokospecjalistyczne (w szczególności
danych dotyczących numeru PESEL osób
oczekujących) w celu umoŜliwienia Narodowemu
Funduszowi Zdrowia monitorowania poprawności
prowadzenia tych list. Dotychczas przekazywane
dane (tylko o łącznej liczbie osób oczekujących
i średnim czasie oczekiwania) nie pozwalały
na prowadzenie jakichkolwiek analiz w tym zakresie.
Szczegółowy zakres przekazywanych danych będzie
określony w rozporządzeniu wydawanym
na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy
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Adres
BIP

7.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MZ

Marek Twardowski
Podsekretarz Stanu

Projekt ustawy przewiduje:
- nadanie Prezesowi Urzędu uprawnień
organu I instancji;
- usprawnienie procesu rejestracji;
- wykonanie prawa UE.

Usprawnienie procesu dopuszczania do obrotu
produktów leczniczych, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych.
Projekt przewiduje nadanie uprawnień Prezesowi
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych do wydawania
decyzji w tym zakresie.
W projekcie wprowadzone zostaną przepisy
zwiększające przejrzystość działalności Urzędu, a takŜe
przepisy antykorupcyjne. Przyjęte rozwiązania są
zgodne z art. 126 b dyrektywy 2004/27/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów
leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 136
z 30.04.2004, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 262).

Projekt ustawy
o kredycie
konsumenckim

WdroŜenie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia
23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o
kredyt konsumencki oraz uchylającej
dyrektywę Rady 87/102/EWG.

Harmonizacja maksymalna obejmuje przepisy
wspólnotowe dotyczące umów o kredyt konsumencki
w następujących obszarach:
- standardowe informacje podawane w reklamie,
- informacje przedkontraktowe oraz umowne,
- odstąpienie od umowy kredytu,
- przedterminowa spłata kredytu,
- obliczanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania
(APR).
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Adres
BIP

7.

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

2.

Projekt ustawy
o Urzędzie Rejestracji
Produktów
Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych
i Produktów
Biobójczych

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mz.gov.pl

1.

68.

69.

3.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

1.

2.

70.

Projekt ustawy
w sprawie wdroŜenia
niektórych przepisów
Unii Europejskiej
w zakresie równego
traktowania

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Zarzuty ze strony Komisji Europejskiej
dotyczące niepełnej implementacji zasad
równego traktowania osób wynikających
z dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia
29 czerwca 2000 r. oraz dyrektywy Rady
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.
ustanawiającej ogólne warunki ramowe
w zakresie zatrudnienia i pracy.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.
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KPRM

6.

Adres
BIP

7.

ElŜbieta
Radziszewska
Sekretarz Stanu
w KPRM
Pełnomocnik
Rządu ds.
Równego
Traktowania

bip.kprm.gov.pl

Prace nad projektem ustawy rozpoczęto w odpowiedzi
na zarzuty ze strony Komisji Europejskiej dotyczące
niepełnej implementacji zasad równego traktowania
osób wynikających z dyrektywy Rady 2000/43/WE
z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w Ŝycie
zasadę równego traktowania osób bez względu na
pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. EU. L. 180.
z 19 lipca 2000 r., str. 22) oraz dyrektywy Rady
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000r. ustanawiającej
ogólne warunki ramowe w zakresie zatrudnienia i pracy
(Dz.Urz. EU. L. 303 z 2 grudnia 2000 r., str. 16; Dz.Urz.
EU Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 79).
Proponowana ustawa uwzględnia w swoim zapisie takŜe
przepisy dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia
13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w Ŝycie zasadę
równego traktowania męŜczyzn i kobiet w zakresie
dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów
i usług (Dz. Urz. UE. L. 373/37 z dnia 21 grudnia 2004
r., str. 37), dotychczas nie uregulowanej w prawie
polskim, oraz uwzględnia w swojej treści przepisy
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz. Urz. UE. L. 204
z dnia 26 lipca 2006 r., str. 23) w sprawie wprowadzenia
w Ŝycie zasady równości szans oraz równego
traktowania kobiet i męŜczyzn w dziedzinie zatrudnienia
i pracy (wersja przeredagowana), którą Państwa
Członkowskie zobowiązały się implementować
najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2008 roku.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

71.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

3.

Projekt związany jest z wprowadzeniem
systemu elektronicznego „Rządowy Proces
Legislacyjny”.

Projektowana zmiana ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa ma na celu zniesienie obowiązku zamieszczania
informacji o rządowym procesie legislacyjnym
w zakresie projektów ustaw, projektów rozporządzeń
Rady Ministrów, projektów rozporządzeń Prezesa Rady
Ministrów oraz projektów załoŜeń projektów ustaw
w Biuletynie Informacji Publicznej, na rzecz
elektronicznego systemu o nazwie Rządowy Proces
Legislacyjny.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o ogłaszaniu aktów
normatywnych
i niektórych innych
aktów prawnych

Projekt związany jest z systemem E
dziennik.

Projektowana zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ma na celu wprowadzenie obowiązku
ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów
prawnych w formie dokumentu elektronicznego.

październik – grudzień
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6.

RCL

Piotr Gryska
Wiceprezes RCL

RCL

Piotr Gryska
Wiceprezes RCL

Adres
BIP

7.

rcl.bip-e.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o działalności
lobbingowej
w procesie
stanowienia prawa

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

rcl.bip-e.pl

72.

Tytuł

Lp.

1.

73.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o funduszach
inwestycyjnych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Konieczność implementacji dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszących się
do przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe (UCITS).

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MF

Dariusz Daniluk
Podsekretarz Stanu

64

Adres
BIP

7.

bip.mofnet.gov.pl

W ramach implementacji dyrektywy UCITS w zakresie
otwartych funduszy inwestycyjnych nastąpi między
innymi:
- wprowadzenie ram legislacyjnych zarówno dla
krajowych, jak i transgranicznych połączeń funduszy;
- wprowadzenie moŜliwości tworzenia funduszy
podstawowych i powiązanych (Master-Feeder funds),
których siedziby będą znajdowały się w róŜnych
państwach członkowskich;
- uproszczenie treści i warunków podawania informacji
potencjalnym uczestnikom funduszy poprzez
przedstawianie ich w formie „kluczowych informacji
dla inwestorów”/ Key Investor Information;
- usprawnienie i uproszczenie przepisów dotyczących
procedury wprowadzania przez fundusz inwestycyjny
do obrotu swoich jednostek w innym państwie
członkowskim (procedura notyfikacji);
- wprowadzenie „paszportu” dla zarządzających
funduszami inwestycyjnymi w wyniku czego
towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą mogły
zarządzać funduszami w innych państwach
członkowskich i jednocześnie zarządzający z innych
państw członkowskich będą mogli zarządzać
funduszami inwestycyjnymi w Polsce.
Termin implementacji upływa z dniem 30 czerwca
2011 r.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

74.

Tytuł

2.

3.

Implementacja Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia
16 września 2009 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności
przez instytucje pieniądza elektronicznego
oraz nadzoru ostroŜnościowego nad ich
działalnością, zmieniająca dyrektywy
2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca
dyrektywę 2000/46/WE (Electronic Money
Directive II - EMD II.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MF

Dariusz Daniluk
Podsekretarz Stanu

Plan dotyczący implementacji Dyrektywy EMD II
zakłada, Ŝe obecnie obowiązująca ustawa
o elektronicznych instrumentach płatniczych zostanie
uchylona.
Termin implementacji Dyrektywy EMD II
to 30 kwietnia 2011 r.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mofnet.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
prawo bankowe,
ustawy o usługach
płatniczych oraz
niektórych innych
ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

75.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o odnawialnych
źródłach energii

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Przyczyną opracowania projektu ustawy jest
transpozycja do polskiego porządku
prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych
zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W
(Dz. Urz. WE L140 z 05.06.2009, t.52,
str.16).

Istotą projektowanej ustawy jest ustanowienie takich
warunków prawnych dla rozwoju energii ze źródeł
odnawialnych, aby moŜliwe było: zrównowaŜone
zaopatrzenie w energię, ciepło i chłód; zmniejszenie
makroekonomicznych kosztów zaopatrzenia w energię;
wykorzystanie długotrwałych efektów rozwoju
technologicznego, aktywizowanie zawodowe lokalnej
społeczności głównie na obszarach wiejskich; wsparcie
dla działań i technologii przyjaznych środowisku
naturalnemu przyczyniając się w ten sposób do ochrony
przyrody i środowiska; racjonalne wykorzystanie
zasobów kopalnych i wspieranie dalszego rozwoju
technologii w OZE w kierunku obniŜenia kosztów
wytwarzania tej energii; zwiększenie efektywności
generacji energii. Podstawową potrzebą i celem
uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii jest
implementacja postanowień dyrektywy 2009/28/WE
do polskiego porządku prawnego m.in. w zakresie:
a. niezbędnych definicji;
b. ustanowienia celów ogólnych i niezbędnych środków
do osiągnięcia tych celów;
- utrzymanie obecnych warunków wsparcia dla
energii wytwarzanej z OZE z nieznaczną
modyfikacją, która nie wpłynie na pogorszenie
warunków rozwoju energetyki odnawialnej
w Polsce.
- uzyskanie przejrzystości istniejącego wsparcia dla
energii z OZE, co umoŜliwi zwiększenie
inwestycji w nowe moce wytwórcze. Rozwój
energii z OZE zostanie oparty na zasadach
racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów
tej energii, jest jednym z celów pakietu

MG

Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4.

5.

6.

klimatyczno-energetycznego;
c. zasad obliczania udziału energii z OZE;
- zwiększenia udziału energii ze źródeł
odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto
do poziomu co najmniej 15 % w 2020 r. w celu
wypełnienia zobowiązań z dyrektywy 2009/28/WE.
d. procedur administracyjnych,
- wyodrębnienie i usystematyzowanie mechanizmów
wsparcia dla energii z OZE zawartych w przepisach
ustawy – Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu
przejściowych okresów obowiązywania rozporządzeń
umoŜliwiających niezakłócone funkcjonowanie
dotychczasowych mechanizmów wsparcia dla energii
z OZE.
e. podstaw prawnych do certyfikacji instalatorów,
f. gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej
z OZE,
g. monitorowania celów
h. działań i kampanii informacyjnych dotyczących
promocji stosowania OZE;
i. sprawozdawczości;
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Adres
BIP

7.

Lp.

1.

76.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o monitorowaniu
i kontrolowaniu
jakości paliw

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Przyczyną opracowania projektu ustawy
jest obowiązek wynikający z konieczności
implementacji przepisów dyrektywy
2009/30/WE, zmieniającej dyrektywę
98/70/WE odnoszącej się do specyfikacji
benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych
oraz wprowadzającą mechanizm
monitorowania i ograniczania emisji gazów
cieplarnianych pochodzących
z wykorzystania paliw w transporcie
drogowym oraz zmieniającą dyrektywę
Rady 1999/32/WE w odniesieniu
do specyfikacji paliw wykorzystywanych
przez statki Ŝeglugi śródlądowej oraz
uchylającą dyrektywę 93/12/EWG.
Przedmiotowy projekt ma na celu
przyczynić się do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych w cyklu Ŝycia paliw
stosowanych w transporcie.

Istotą projektu jest dokonanie transpozycji przepisów
Dyrektywy 2009/30/WE, która wprowadza szereg zmian
do prawodawstwa w zakresie wymagań jakościowych
dla paliw wykorzystywanych w transporcie oraz
w maszynach nieporuszających się po drogach, a takŜe
przewiduje ustanowienie obowiązku monitorowania
i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw
stosowanych w transporcie. Dyrektywa określa
wielkości celów redukcyjnych do obowiązkowego
wypełnienia oraz cele wskaźnikowe. Wskazuje równieŜ
sposoby ich realizacji, m. in. poprzez stosowanie
biopaliw i biokomponentów spełniających kryteria
zrównowaŜonego rozwoju.
Celem ustawy o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest
implementacja przepisów dyrektywy 2009/30/WE
m.in. w zakresie:
- wprowadzenie limitu zawartości manganu
w benzynach.
- zmiana wymagań jakościowych dla olejów do silników
Ŝeglugi śródlądowej, wprowadzenie wymagań
jakościowych dla oleju do silników pływających
jednostek rekreacyjnych.
- ustanowienie obowiązku monitorowania i redukcji
emisji gazów cieplarnianych w cyklu Ŝycia paliw
stosowanych w transporcie. Obowiązkową wartość
ograniczenia emisji GHG ustalono jako 6% do dnia
31 grudnia 2020 r., wraz z celami pośrednimi
przewidzianymi na lata 2014 (2%) i 2017 (4%).
Cel ten ma być realizowany przez stosowanie
biokomoponentów i paliw alternatywnych oraz

MG

Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4.

5.

6.

MG

Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

ograniczanie emisji powstających podczas spalania
i uwalniania gazów do atmosfery w miejscach
produkcji.
- ustanowienie obowiązku corocznego przedkładania
przez dostawców paliw lub dostawców energii
elektrycznej sprawozdań Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki zawierających informacje dotyczące:
- całkowitej ilości dostarczonego rodzaju paliwa
ciekłego, biopaliwa ciekłego i energii,
ze wskazaniem miejsca ich zakupu i pochodzenia,
- emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu Ŝycia
paliw w przeliczeniu na jednostkę energii.
- dodanie nowych definicji.

77.

Projekt ma charakter interwencyjny.
Jego celem jest wyeliminowanie
najpowaŜniejszych problemów
zidentyfikowanych w procesie rejestracji
działalności gospodarczej.

Odstąpienie od formy decyzji administracyjnej nadania
numeru NIP i wprowadzenie jako zasady nadawania
tego numeru automatycznie.
Wprowadzenie obowiązku przesyłania wniosku
o nadanie numeru NIP przez sąd rejestrowy
niezwłocznie po otrzymaniu, nie czekając na dokonanie
przez sąd wpisu.
Korekta upowaŜnienia do określenia przez Radę
Ministrów wzoru wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej poprzez usunięcie obowiązku
określania elektronicznego wzoru wniosku.
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bip.mg.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o zasadach ewidencji
podatników
i płatników, ustawy
o Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz ustawy
– Prawo działalności
gospodarczej

Lp.

1.

78.

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Udział polskich Ŝołnierzy i pracowników
cywilnych w licznych operacjach
militarnych i pokojowych wymaga nadania
im odrębnego statusu i związanych z tym
uprawnień.

Zapewnienie weteranom odpowiedniego uhonorowania
za udział w misjach.

MON

Projekt ustawy
o uchyleniu dekretu
o obszarach
szczególnie waŜnych
dla obrony kraju

Projekt ustawy zakłada uchylenie dekretu
z dnia 6 września 1951 r. o obszarach
szczególnie waŜnych dla obrony kraju (Dz.
U. Nr 46, poz. 341, z późn. zm.), ze względu
na jego dezaktualizację.

Usunięcie z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego zdezaktualizowanych regulacji.

MON

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej
Polskiej

Brak regulacji pozwalających na pośmiertne
mianowanie na wyŜsze stopnie wojskowe,
osób, które poległy w walce o Wolną Polskę
w latach 1939-1963 lub zostały w związku
z ta walką pomordowane przez totalitarne
reŜimy.

UmoŜliwienie pośmiertnych mianowań na wyŜsze
stopnie wojskowe, osób, które poległy w walce o Wolną
Polskę w latach 1939-1963 lub zostały w związku
z tą walką pomordowane przez totalitarne reŜimy.
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MPiPS

6.

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu do
Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji

Marcin Idzik
Podsekretarz Stanu
do Spraw
Uzbrojenia
i Modernizacji

Adres
BIP

7.

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu
bip.mpips.gov.pl

Projekt ustawy
o weteranach misji
pokojowych
i stabilizacyjnych

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mon.gov.pl

80.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

bip.mon.gov.pl

79.

Tytuł

Lp.

1.

81.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o emeryturach
i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych
oraz niektórych
innych ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Projekt dotyczy wprowadzenia dla osób
urodzonych po 1948 r. zasad obliczania
renty z tytułu niezdolności do pracy
adekwatnych do nowych zasad obliczania
emerytury.
Ujednolicenie zasad wymiaru zapewni
właściwą relację wysokości tych świadczeń.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu
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Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

Podstawę obliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy
dla osób ur. po 1948 r., stanowiłaby suma
zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne
i kapitału początkowego zapisanych na indywidualnym
koncie ubezpieczonego, z moŜliwością zwiększenia
w przypadku osób, które są członkami otwartych
funduszy emerytalnych.
Podstawa obliczenia renty byłaby dodatkowo
zwiększana za kaŜdy miesiąc:
- brakujący do pełnych 30 lat staŜu
ubezpieczeniowego, jeŜeli rencista nie ukończył 60
lat Ŝycia i ma krótszy staŜ pracy,
- ubezpieczenia społecznego rolników, uwzględniony
przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności
do pracy.
Kwota renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
obliczona nową metodą byłaby równa kwocie uzyskanej
przez podzielenie podstawy obliczenia przez dalsze
trwanie Ŝycia osoby w wieku 60 lat. Renta z tytułu
częściowej niezdolności do pracy wynosiłaby 75% tej
kwoty.
W okresie przejściowym wysokość renty byłaby
obliczana metodą mieszaną, czyli częściowo wg starych
a częściowo wg nowych zasad. Obowiązywałaby
gwarancja minimalnej wysokości renty.
Renta byłaby wypłacana bez względu na wysokość
przychodów z pracy.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

82.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o ochronie roślin

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MRiRW

Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu

Projekt ma na celu uregulowanie zasad:
1) prowadzenia nadzoru fitosanitarnego upraw,
2) zwalczania organizmów kwarantannowych,
3) wydawania paszportów roślin,
4) kontroli eksportu i wydawania świadectw
fitosanitarnych,
5) prowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej
importowanych towarów,
6) prowadzenia prac naukowo-badawczych
z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu wynika z konieczności:
1) wykonania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 1107/2009 z dnia
21 października 2009 r. dotyczącego
wprowadzania do obrotu środków
ochrony roślin i uchylającego
dyrektywy Rady 79/117/EWG
i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309
z 24.11.2009, str. 1), które reguluje
zasady dopuszczania środków ochrony
roślin do obrotu i zastępuje w tym
zakresie dyrektywę 91/414/EWG;
2) wdroŜenia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/128/WE
z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania na rzecz zrównowaŜonego
stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L
309 z 24.11.2009, str. 71), która
reguluje zasady obrotu i stosowania
środków ochrony roślin.

Istota projektu

Lp.

1.

83.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o środkach ochrony
roślin

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

6.

Opracowanie projektu wynika z konieczności:
1) wykonania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 1107/2009 z dnia
21 października 2009 r. dotyczącego
wprowadzania do obrotu środków
ochrony roślin i uchylającego dyrektywy
Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG
(Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1),
które reguluje zasady dopuszczania
środków ochrony roślin do obrotu
i zastępuje w tym zakresie dyrektywę
91/414/EWG;
2) wdroŜenia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/128/WE
z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania na rzecz zrównowaŜonego
stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L
309 z 24.11.2009, str. 71), która reguluje
zasady obrotu i stosowania środków
ochrony roślin.

Projekt ma na celu opracowanie przepisów
umoŜliwiających realizację rozporządzenia 1107/2009
oraz implementujących postanowienia dyrektywy
2009/128/WE.
Zakres spraw regulowanych projektowana ustawą będzie
obejmował zasady dopuszczania środków ochrony roślin
do obrotu i stosowania, zasady prowadzenia obrotu
środkami ochrony roślin oraz zasady stosowania tych
preparatów.
Projekt ponadto będzie regulować sprawy:
1) szkoleń dla osób stosujących środki ochrony roślin,
dokonujących ich sprzedaŜy i doradców,
2) badań sprzętu do stosowania środków ochrony
roślin,
3) wykonywania agrolotniczych zabiegów ochrony
roślin,
4) wdraŜania integrowanej ochrony roślin.

MRiRW

Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

84.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu

MRiRW

Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu

Implementacja do prawa krajowego zmian
wprowadzonych w wyniku włączenia
przepisów o wspólnej organizacji rynku
wina do przepisów rozporządzenia Rady
(WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października
2007 r. ustanawiającego wspólną
organizację rynków rolnych oraz przepisy
szczegółowe dotyczące niektórych
produktów rolnych („rozporządzenie
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)
(Dz. Urz. UE L 299 z16.11.2007, str. 1,
z późn. zm.).

W projekcie zostaną wprowadzone zmiany wynikające
z implementacji prawa Unii Europejskiej oraz zmiany
klasyfikacji fermentowanych napojów winiarskich
oraz uproszczone zasady wpisu przedsiębiorców
wyrabiających niewielkie ilości wina owocowego, cidru,
perry i miodów pitnych z surowców z własnego
gospodarstwa do rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie wyrobu i rozlewu
wina.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o nawozach
i nawoŜeniu

Opracowanie projektu wynika z potrzeby
skutecznej realizacji celów określonych
w Kierunkach budowy biogazowni
rolniczych – 2009 rok, opracowanych przez
Ministra Gospodarki we współpracy
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Działania te są pochodną przepisów
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych, zmieniającej
i w następstwie uchylającej dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE
L 140 z 05.06.2009, str. 16).

W projekcie zostaną wprowadzone przepisy tworzące
spójny system ułatwiający zagospodarowanie cieczy
pofermentacyjnych oraz wykorzystanie nawozów
naturalnych dla celów energetycznych.

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

Projekt ustawy
o wyrobie
i rozlewie wyrobów
winiarskich, obrocie
tymi wyrobami
i organizacji rynku
wina

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

85.

Tytuł

74

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu

2.

3.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych

Realizacja wyroku TK z dnia 29 kwietnia
2008 r., sygn. akt SK 11/07, stwierdzającego
niezgodność z Konstytucją § 2
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie
sposobu opłat sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199), w części
obejmującej słowo ,,właściwego”
(wątpliwości dotyczące rozumienia
znaczenia wyraŜenia ,,właściwego sądu”,
do którego moŜna wnosić opłaty sądowe
w sprawach cywilnych w formie
bezgotówkowej). Doprecyzowanie
niektórych przepisów ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych.

Usprawnienie systemu uiszczania opłat w sprawach
cywilnych oraz uproszczenie i ujednolicenie procedur
cywilnych oraz zapewnienie ich zgodności
z Konstytucją RP.

Projekt ustawy
o informacji prawnej
dla osób fizycznych

Konieczność stworzenia systemu
instytucjonalnego, który zapewni realizacje
prawa dostępu niezamoŜnych obywateli do
usług prawniczych na etapie przesądowym
i w postępowaniu administracyjnym.

Stworzenie ram prawnych umoŜliwiających osobom
niezamoŜnym dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania
cywilnego

Opracowanie projektu nowelizacji ustawy
wynika z konieczności uproszczenia
i przyspieszenia procedury cywilnej.

Wprowadzenie moŜliwości nadawania klauzuli
wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu
w postępowaniu elektronicznym oraz zmiana zasad
postępowania w razie braku podstaw do wydania nakazu
zapłaty i po wniesieniu sprzeciwu w elektronicznym
postępowaniu upominawczym.

87.

7.

bip.ms.gov.pl
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bip.ms.gov.pl

88.

Adres
BIP

bip.ms.gov.pl

1.

86.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

89.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

MS

Igor Dzialuk
Podsekretarz Stanu

Potrzeba usprawnienia i uproszczenia etapu
wykonawczego postępowania karnego
oraz zwiększenie efektywności
wymierzanych kar.

Przyspieszenie i odformalizowanie postępowania
poprzez zniesienie zasady zaskarŜalności wszystkich
postanowień w postępowaniu wykonawczym, zniesienie
zasady udziału stron we wszystkich posiedzeniach,
rezygnacja z odraczania wykonania kary grzywny
lub rozłoŜenia na raty, odwrócenie zasady dotyczącej
wykonalności postanowień w postępowaniu
wykonawczym – generalnie powinny one stawać się
wykonalne z chwilą wydania a nie uprawomocnienia,
jak jest dotychczas.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
Kodeks karny, kodeks
karny skarbowy
i kodeks postępowania
karnego

Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW
z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie
uwzględnienia w nowym postępowaniu
karnym wyroków skazujących zapadających
w państwach członkowskich UE (termin
implementacji – 15 sierpnia 2010 r.).

Wprowadzenie obowiązku uwzględniania wyroków
skazujących zapadłych w innych państwach
członkowskich.
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Adres
BIP

7.

bip.ms.gov.pl

Projekt ustawy
o zmianie ustawy –
Kodeks karny
wykonawczy
oraz niektórych
innych ustaw

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.ms.gov.pl

90.

Tytuł

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MS

Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy Kodeks postępowania
karnego oraz innych
ustaw oraz ustawy
o zmianie ustawy
o odpowiedzialności
podmiotów
zbiorowych za czyny
zabronione pod
groźbą kary

Decyzja Ramowa Rady 2009/299/WSiSW
z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje
ramowe 2002/584/WSiSW,
2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW,
20008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW
i tym samym wzmacniająca prawa
procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie
zasady wzajemnego uznawania orzeczeń
wydanych pod nieobecność danej osoby
na rozprawie (termin implementacji –
28 marca 2011 r.).
Decyzja Ramowa Rady 2008/913 WSiSW
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
zwalczania pewnych form i przejawów
rasizmu i ksenofobii za pomocą środków
prawnokarnych (termin implementacji 28 listopada 2010 r.).
Działania dostosowawcze, w celu ratyfikacji
konwencji Rady Europy z 25 października
2007 r. o ochronie dzieci przed seksualnym
wykorzystywaniem i niegodziwym
traktowaniem w celach seksualnych
(konwencja z Lanzarote) oraz wdraŜające
decyzję ramową Rady 2008/919/WSiSW
z 28 listopada 2008 r. zmieniającą decyzję
ramową 2002/475/WSiSW w sprawie
zwalczania terroryzmu i jednocześnie
dostosowujący przepisy polskiego prawa
karnego do wymogów konwencji Rady
Europy z 23 listopada 2001 r.
o cyberprzestępczości.

Wprowadzenie ujednoliconych przesłanek uznawania
i odmowy uznawania orzeczeń zapadłych pod
nieobecność oskarŜonego w toku postępowania karnego
w państwach członkowskich UE. Dostosowanie
przepisów krajowych w zakresie odpowiedzialności
osób prawnych za czyny o charakterze rasistowskim
i ksenofobicznym.
Zwiększenie prawnokarnej ochrony małoletnich,
poprzez penalizację skierowanych przeciwko
małoletnim zachowań seksualnych oraz zwiększenie
ochrony procesowej małoletniego.
Kryminalizacja publicznego nawoływania do
popełnienia przestępstwa terroryzmu, rekrutacji
na potrzeby terroryzmu oraz szkolenia na potrzeby
terroryzmu.
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Adres
BIP

7.
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rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MS

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
16 marca 2004 r. (sygn. akt K 22/03)
i wypełnienie luki prawnej z niego
wynikającej.

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących
rzeczy znalezionych (art. 183-189). Celem projektu
jest zbalansowanie praw i obowiązków właściciela
rzeczy oraz jej znalazcy oraz zapewnienie standardów
konstytucyjnych w tym zakresie. W projekcie proponuje
się równieŜ nowelizację przepisów ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie
problematyki nabycia - w dobrej wierze od osoby
nieuprawnionej - własności zabytku ruchomego.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o ochronie przyrody
oraz niektórych
innych ustaw

Dostosowanie przepisów ustawy o ochronie
przyrody i ustawy - Prawo łowieckie
do dyrektywy 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia)
oraz dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(dyrektywa siedliskowa) - uzasadnione
opinie dla naruszeń nr 2006/2135 oraz
nr 2006/2151.

Projekt ma na celu przede wszystkim implementację
systemu ochrony ścisłej gatunków wymaganego przez
dyrektywę siedliskową i dyrektywę ptasią,
m.in. w zakresie wprowadzania zakazów w odniesieniu
do gatunków chronionych i wydawania odstępstw
od zakazów, monitoringu przypadkowego schwytania
lub zabicia zwierząt.
Projekt przyczyni się równieŜ do usprawnienia działania
organów ochrony przyrody.
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MŚ/
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Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu,
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Konserwator
Przyrody
Michał Kiełsznia –
Dyrektor
Generalny Ochrony
Środowiska

bip.mos.gov.pl

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz
ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad
zabytkami

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.ms.gov.pl

1.

92.

93.

3.

Istota projektu

Lp.

1.

94.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

MZ

Marek Twardowski
Podsekretarz Stanu

Konieczność przygotowania projektu ustawy
w związku z wejściem w Ŝycie w dniu
20 stycznia 2009 r. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

W związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia
nr 1272/2008 niezbędne jest podjęcie działań mających
na celu m.in. ustanowienie właściwych organów
krajowych i przyznanie im odpowiednich kompetencji,
określenie sankcji za niewykonanie przepisów
oraz dokonanie zmian dostosowujących prawodawstwo
krajowe w obszarze chemikaliów do przepisów
rozporządzenia.
Ponadto projekt ustawy wdraŜa wdraŜa dyrektywę
2008/112/WE poprzez wprowadzenie odpowiednich
zmian w: ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o uŜytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawie z dnia
30 marca 2001 r. o kosmetykach oraz ustawie z dnia
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji.

Projekt ustawy
o refundacji
produktów
leczniczych i wyrobów
medycznych
finansowanych
ze środków
publicznych

Wykonanie obowiązków wynikających
z prawa Unii Europejskiej w zakresie
systemu refundacji ze środków publicznych
leków, wyrobów medycznych oraz środków
specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego.

Istotą projektu jest:
- wprowadzenie zasad przejrzystości w procesie
podejmowania decyzji refundacyjnych dotyczących
produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
- pełne wykonanie prawa Unii Europejskiej;
- zwiększenie dostępności do leków bezpiecznych
i skutecznych poprzez włączenie w proces decyzyjny
analiz EBM i HTA, co wykluczy moŜliwość refundacji
leków nieskutecznych;
- stworzenie kompleksowej regulacji, w której
m.in. zostaną opracowane nowe kryteria refundacyjne,
co pozwoli w pełni wykorzystać zdobycze medycyny
opartej na dowodach naukowych.
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Projekt ustawy
o substancjach
chemicznych
i ich mieszaninach

Osoba odpowiedzialna
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stanowisko lub
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bip.mz.gov.pl

95.

Tytuł

Lp.

1.

96.

Tytuł

2.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o Państwowym
Ratownictwie
Medycznym

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie
Medycznym obowiązuje od ponad 3 lat,
a zdobyte w tym czasie doświadczenie
pozwoliło na zidentyfikowanie obszarów
wymagających wprowadzenia zmian, które
korzystnie wpłyną na usprawnienie
funkcjonowania systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MZ

Marek Haber
Podsekretarz Stanu
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BIP
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bip.mz.gov.pl

Zmiany obejmą m.in.:
1) wydłuŜenie okresu przejściowego określonego
w art. 63 ustawy, kończącego się z dniem 31 grudnia
2010 r.,
2) jednoznaczne zakwalifikowanie czynności
wykonywanych przez dyspozytorów medycznych,
jako świadczeń zdrowotnych;
3) obniŜenie dla lekarzy koordynatorów ratownictwa
medycznego progu wymagań zawodowych
z 5-ledniego staŜu pracy do 3-letniego doświadczenia
zawodowego w SOR lub ZRM;
4) wprowadzenie co najmniej 5 – letniego okresu
obowiązywania umów zawieranych przez NFZ
z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego –
w celu spełnienia kryterium trwałości niezbędnego
do naleŜytego wykorzystania środków pochodzących
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

1.

97.

2.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MZ

Marek Haber
Podsekretarz Stanu

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o publicznej słuŜbie
krwi

Implementacja dyrektyw dotyczących
warunków i zasad gospodarki krwią
i jej składnikami, tj. dostosowania polskich
regulacji prawnych do standardów Unii
Europejskiej. Dotychczas nie dokonano
poprawnej transpozycji dyrektyw
do polskiego prawodawstwa w zakresie
regulacji dotyczących w szczególności
kwestii:
- procedury pobierania krwi i jej składników,
- niezbędnego zakresu badań donacji,
- procedury weryfikacji wydawania krwi
lub składników,
- rejestracji danych dotyczących śledzenia
losów krwi,
-obowiązku wprowadzenia kodu znakowania
krwi i jej składników.

WdroŜenie Dyrektyw: 2002/98/WE, 2005/61/WE,
2005/62/WE.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o zawodach lekarza
i lekarza dentysty

Nowelizacja ustawy umoŜliwi działania
w kierunku likwidacji staŜu
podyplomowego, umoŜliwi uregulowanie
praw i obowiązków lekarza odbywającego
specjalizację oraz poprzez rozszerzenie
delegacji – wydanie nowego rozporządzenia
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów.

Proponuje się:
- nowelizację art. 5 i 15 w zakresie likwidacji staŜu
podyplomowego,
- nowelizację art. 16 w zakresie regulacji praw
i obowiązków lekarza odbywającego specjalizację oraz
rozszerzenia delegacji do wydania rozporządzenia
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mz.gov.pl

98.

Tytuł

bip.mz.gov.pl
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