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Z A Ł O ś E N I A D O P R O J E K T Ó W 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.

MF

Dariusz Daniluk
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

lipiec -wrzesień
1.

Projekt załoŜeń do projektu ustawy o zmianie ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie
innych ustaw będzie w szczególności ujmował nowe
moŜliwości zapewnienia BGK zwiększania funduszy
własnych, co słuŜyłoby realizacji podstawowych celów
działalności BGK, do których naleŜy wspieranie
rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz
programów samorządności lokalnej i rozwoju
regionalnego, a takŜe moŜliwości wykonywania innych
powierzonych Bankowi zadań.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy z dnia
13 października 1995 r.
o zasadach ewidencji
i identyfikacji
podatników
i płatników oraz
innych ustaw

Zmiana przepisów ustawy w zakresie
usprawnienia i uproszczenia systemu
ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników poprzez uwolnienie obywateli
oraz osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej od powtórnego
podawania administracji podatkowej danych
objętych rejestrem PESEL i KRS oraz
odejście od nadawania numeru identyfikacji
podatkowej (NIP) w drodze decyzji
administracyjnej.

Integracja kluczowych rejestrów numerów
identyfikacyjnych – PESEL i NIP, a w dalszej
kolejności KRS, REGON z wyjątkiem NIP UE, przy
przyjęciu zasady, Ŝe podmiot (osoba fizyczna lub
prawna) jest identyfikowany w oparciu o jeden
identyfikator a pozostałe numery ewidencyjne mają
charakter wtórny i ich znajomość nie jest wymagana
od podmiotu w kontaktach z administracją.

MF

MSWiA

W dalszym
etapie MS

2

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz Stanu

Piotr
Kołodziejczyk
Podsekretarz Stanu

bip.mofnet.gov.pl

Potrzeba dokapitalizowania Banku
Gospodarstwa Krajowego poprzez stworzenie
nowych moŜliwości prawnych.

bip.mofnet.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o Banku
Gospodarstwa
Krajowego oraz
o zmianie innych
ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy
o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Zapewnienie zgodności polskich przepisów
z przepisami traktatu oraz dyrektyw
regulujących zasady opodatkowania
podatkiem dochodowym.
W doktrynie prawa podatkowego wskazuje
się na pewne rozbieŜności pomiędzy polskimi
przepisami a zasadami wynikającymi
z dyrektyw, w szczególności dotyczy to
rozszerzenia zakresu przedmiotowego
niektórych zwolnień, niewykorzystania
pewnych uprawnień wynikających
z dyrektyw. Podnosi się takŜe, iŜ pewne
rozwiązania przyjęte w ustawodawstwie
krajowym (dot. zagranicznych funduszy
inwestycyjnych i emerytalnych) są uznane
za sprzeczne z postanowieniami Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Uregulowanie zdarzeń prawnych z udziałem
spółek osobowych, i innych, które będą miały
na celu uporządkowanie i uproszczenie
systemu podatkowego.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Dostosowanie polskich przepisów do prawa
wspólnotowego, w szczególności poprzez
wprowadzenie zwolnienia podmiotowego odnoszącego
się do zagranicznych funduszy inwestycyjnych
i emerytalnych (będącego usunięciem naruszenia
2006/4093) oraz wprowadzenie szczegółowych
regulacji dotyczących opodatkowania wspólników
spółek osobowych.

MF

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Maciej Grabowski
Podsekretarz Stanu

bip.mofnet.gov.pl

1.

3.

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.

MF

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy
o postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji

Wejście w Ŝycie z dniem 01.01.2009 r.
rozporządzenia Komisji Europejskiej
Nr 1179/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
ustalającego szczegółowe zasady wdroŜenia
niektórych przepisów dyrektywy Rady
2008/55/WE w sprawie wzajemnej pomocy
przy dochodzeniu naleŜności pienięŜnych
z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków
i innych obciąŜeń, które zastąpi dyrektywę
Komisji 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r.
ustanawiającą szczegółowe zasady w celu
wykonania niektórych przepisów dyrektywy
Rady.

Wyeliminowanie z ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji przepisów sprzecznych
i dublujących się z przepisami rozporządzenia Komisji
Europejskiej, a jednocześnie zachowanie w ustawie
regulacji niezbędnych dla zapewnienia jednolitych
zasad dotyczących korzystania przez polskich
wierzycieli i organy egzekucyjne z pomocy innych
państw i udzielania pomocy innym państwom nie
będącym członkami Unii Europejskiej. Ponadto
niezbędne jest wprowadzenie w ustawie innych zmian,
które pozwolą na wyeliminowanie występujących
wątpliwości interpretacyjnych, a takŜe na poprawę
efektywności egzekucji administracyjnej naleŜności
podatkowych, równieŜ na rzecz państw obcych.
W związku z powyŜszymi zmianami konieczne będzie
wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia
w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy
obcego państwa w dochodzeniu określonych naleŜności
pienięŜnych.
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Adres
BIP

7.

bip.mofnet.gov.pl

1.

4.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

1.

2.

5.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
akcyzowym

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MF

Jacek Kapica
Podsekretarz Stanu

W ramach implementacji dyrektywy nastąpią zmiany
w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych
dotyczące:
1) zniesienia najpopularniejszej kategorii cenowej
(NKC) jako punktu odniesienia dla wspólnotowego
minimalnego podatku akcyzowego i pomiaru udziału
kwotowego podatku akcyzowego dla całego cięŜaru
podatkowego oraz zastąpienia NKC średnią waŜoną
detaliczną ceną sprzedaŜy;
2) zwiększenia minimalnego wspólnotowego
obciąŜenia podatkiem akcyzowym papierosów;
3) zwiększenia minimalnego podatku akcyzowego
na drobno krojony tytoń przeznaczony do skręcania
papierosów, w celu zbliŜenia ze stawką podatku
na papierosy;
4) zwiększenia minimalnego podatku akcyzowego
na tytoń do palenia inny niŜ drobno krojony tytoń
przeznaczony do skręcania papierosów;
5) zwiększenia minimalnych stawek podatku
akcyzowego na cygara i cygaretki.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mofnet.gov.pl

Implementacja do dnia 31 grudnia 2010 r.
postanowień dyrektywy, Rady 2010/12/UE
z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej
dyrektywę 92/79/EWG, 92/80/EWG
i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek
podatku akcyzowego stosowanego
do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę
2008/118/WE (Dz. Urz. UE L 50
z 27.02.2010, str. 1 z późn. zm.).

Istota projektu

Lp.

Tytuł

1.

2.

6.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zapasach
ropy naftowej i paliw
ciekłych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Projekt jest odpowiedzią na postulaty
zgłaszane przez przedsiębiorców z sektora
paliwowego. Konieczność wprowadzenia
zmian wynika z prac Komisji Europejskiej
nad projektem Dyrektywy COM 775, która
będzie wyznaczać nowe zasady tworzenia
zapasów ropy naftowej i paliw.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MG

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz Stanu
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Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

Budowa nowoczesnego systemu rezerw strategicznych
poprzez przygotowanie nowych zasad utrzymywania
i finansowania systemu zapasów ropy naftowej i paliw
płynnych:
− przejęcie przez wyspecjalizowaną agencję/
organizację obowiązku tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw
od przedsiębiorców;
− poprawa warunków konkurencji na rynku ropy
naftowej i paliw, w szczególności dostępu nowych
podmiotów gospodarczych do rynku;
− ujednolicenie kosztów tworzenia zapasów
obowiązkowych ropy naftowej i paliw przez
wszystkich przedsiębiorców,
− ustanowienie opłaty celowej, która będzie wnoszona
przez przedsiębiorców zajmujących się produkcją
i przywozem ropy naftowej i paliw na rzecz tej
organizacji.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

1.

2.

7.

ZałoŜenia do projektu
ustawy – Prawo
o miarach

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Uproszczenie i racjonalizacja systemu
metrologii w Polsce (prawnej i naukowej).

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

7

MG

6.

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady
Ministrów
Minister
Gospodarki

Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

Opracowanie rozwiązań systemowych w zakresie
organizacji i funkcjonowania miar. Reforma metrologii
i administracji miar ma na celu w szczególności:
− dereglamentację administracji miar,
− wspieranie rozwoju nowych technologii w obszarze
metrologii,
− stworzenie warunków instytucjonalnych i prawnych
dla rozwoju nowych technologii i ich transferu do
przemysłu - stworzenie silnych ośrodków rozwoju
technologicznego i transferu technologii do
przemysłu,
− zapewnienie wysokiej jakości i doskonalenia
państwowych wzorców jednostek miar.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MG

Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

2.

3.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o obrocie
z zagranicą towarami,
technologiami
i usługami o znaczeniu
strategicznym dla
bezpieczeństwa
państwa, a takŜe dla
utrzymania
międzynarodowego
pokoju
i bezpieczeństwa

Dostosowanie prawa polskiego do prawa UE
w związku z wejściem w Ŝycie
Rozporządzenia Rady (WE) Nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego
wspólnotowy system kontroli wywozu,
transferu, pośrednictwa i tranzytu
w odniesieniu do produktów podwójnego
zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z
29.05.2009, str. 1), Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia
6 maja 2009 r.w sprawie uproszczenia
warunków transferów produktów związanych
z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE
L 146 z 10.06.2009, str.1), Wspólnego
Stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia
8 grudnia 2008 r. określającego wspólne
zasady kontroli wywozu technologii
wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz. Urz.
UE L 335 z 13.12.2008, str. 99), a takŜe
usunięcie istotnych wad systemu kontroli
obrotu.

Dostosowanie kontroli tranzytu niewspólnotowych
produktów podwójnego zastosowania oraz kontroli
usług pośrednictwa związanych z produktami
podwójnego zastosowania do wymogów rozporządzenia
428/2009.
Dostosowanie zasad kontroli transferów
wewnątrzwspólnotowych uzbrojenia określonych
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/43/WE.
Przyjęcie kryteriów uwzględnianych przy
podejmowaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia
na wywóz uzbrojenia, określonych we Wspólnym
Stanowisku Rady 2008/944/WPZiB.
Poprawa funkcjonowania krajowego systemu kontroli
obrotu.
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Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

1.

8.

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.

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
zasadach
przygotowania
i realizacji inwestycji
w zakresie dróg
publicznych

Negatywnym zjawiskiem utrudniającym
stosowanie przepisów ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych są wątpliwości i trudności
w ustaleniu jednolitej i skutecznej linii
postępowania dotyczącego inwestycji
realizowanych na podstawie ww. ustawy,
spowodowane wątpliwościami
interpretacyjnymi. Dokonywana przez resort
infrastruktury wykładnia okazuje się
niewystarczającym środkiem zmierzającym
do usunięcia wątpliwości interpretacyjnych
bowiem jest ona niewiąŜąca dla stron
postępowań.

Projekt zmian zostanie przygotowany ze względu
na konieczność zapewnienia sprawnej realizacji
inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych,
poprzez doprecyzowanie istniejących zapisów oraz
dodanie nowych:
− rozszerzenie zakresu przedmiotowego równieŜ na
inwestycje polegające na przebudowie drogi, jeŜeli
inwestycja ta zaliczana jest do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie
oddziaływać na obszar Natura 2000,
− rozszerzenie zakresu zastosowania art. 11a ust. 2
ustawy na starostę, w przypadku inwestycji
drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub
więcej powiatów lub gmin,
− zmianę w zakresie wskazania podmiotów
uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej. W art. 11b naleŜy dodać przepis, który
wskaŜe, Ŝe wniosek ten moŜe równieŜ złoŜyć
inwestor przedsięwzięcia niedrogowego
powodującego konieczność budowy lub
przebudowy dróg publicznych,
− zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (m.in.: ograniczenie
do niezbędnego minimum elementów wymaganych
do wniosku o zrid, dodanie obowiązku
umieszczenia we wniosku informacji o wynikającej
z inwestycji głównej konieczności budowy lub
przebudowy zjazdów),
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6.

Adres
BIP

7.

Radosław Stępień
Podsekretarz Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

1.

9.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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.

− zmiany w zakresie elementów decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (m.in.: aby w
razie potrzeby decyzja zawierała ustalenia
dotyczące obowiązku dokonania budowy i
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, oraz budowy
i przebudowy dróg innych kategorii, ustalenia
dotyczące budowy dróg niezbędnych dla obsługi
terenu w trakcie realizacji inwestycji oraz
obowiązku dotyczącego przywrócenia
nieruchomości zajętej pod te drogi do stanu
poprzedniego, po zakończeniu realizacji
inwestycji),
− zmiany w zakresie zasad ustalania odszkodowania
za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne
(rozwaŜenie wprowadzenia trybu negocjacyjnego
przy ustalaniu wysokości odszkodowania),
− zmianę przewidującą wyraźne odesłanie do
przepisów Prawa budowlanego w zakresie
oddawania do uŜytku dróg budowanych w trybie
przepisów ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych.
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Adres
BIP

7.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MI

Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy Prawo
pocztowe

WdroŜenie do polskiego porządku prawnego
dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r.
zmieniającej dyrektywę 97/67/WE
w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia
rynku wewnętrznego usług pocztowych
Wspólnoty (Dz. U. L 52 z dnia 27.02.2008 r.,
s.3).

Istotą projektu jest pełne otwarcie rynku usług
pocztowych na konkurencję.
W szczególności :
- zniesienie obszaru zastrzeŜonego powszechnych usług
pocztowych dla Poczty Polskiej,
- ustalenie zasad:
* wyboru operatora zobowiązanego do świadczenia
usług powszechnych,
* finansowania obowiązku świadczenia usług
powszechnych w przypadku powstania kosztów
netto,
* dostępu do sieci operatora wyznaczonego oraz
do elementów infrastruktury pocztowej;
- wzmocnienie roli organu regulacyjnego (UKE) na
zliberalizowanym rynku pocztowym,
- wzmocnienie ochrony konsumenta, polegające na
wprowadzeniu jednolitych procedur reklamacyjnych
dla wszystkich usług pocztowych.
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Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

1.

10.

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.

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
tonaŜowym oraz
o zmianie ustawy
o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Potrzeba przygotowania projektu ustawy
wiąŜe się z otrzymaną przez Polskę Decyzją
Komisji Europejskiej w sprawie Pomocy
Państwa nr C 34/07 (ex N 93/2006)
w sprawie wprowadzenia systemu podatku
tonaŜowego w międzynarodowym
transporcie morskim wydaną w dniu
18 grudnia 2009 r. Podatek tonaŜowy
jako forma pomocy publicznej został uznany
za zgodny z wewnętrznym rynkiem Unii
Europejskiej. Jest to decyzja pozytywna
„warunkowa”, która umoŜliwia stosowanie
w Polsce podatku tonaŜowego od dnia
1 stycznia 2011 r., jednakŜe wyłącznie
w przypadku, gdy Polska wprowadzi
odpowiednie zmiany w ustawie z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku tonaŜowym.

Celem projektu zmiany ustawy jest stworzenie
moŜliwości wyboru podatku tonaŜowego, jako formy
opodatkowania w miejsce podatku dochodowego dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie Ŝeglugi morskiej.

MI

6.

Adres
BIP

7.

Anna Wypych –
Namiotko
Podsekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

1.

11.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

12

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

ZałoŜenia do projektu
ustawy
o bezpieczeństwie
morskim

Przedmiotowa ustawa implementuje
do polskiego porządku prawnego pakiet
dyrektyw Erika III:
- dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm
dotyczących organizacji dokonujących
inspekcji i przeglądów na statkach oraz
odpowiednich działań administracji
morskich,
- dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie kontroli
przeprowadzanej przez państwo portu,
- dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. zmieniającą dyrektywę
2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy
system monitorowania i informacji o ruchu
statków,
- dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie zgodności
z wymaganiami dotyczącymi państwa
bandery.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MI

Anna Wypych –
Namiotko
Podsekretarz Stanu

Istotą projektu jest harmonizacja prawa polskiego
z prawem wspólnotowym.
Ustawa regulowała będzie sprawy uznanych
organizacji, sprawy bezpieczeństwa i monitorowania
ruchu statków, inspekcję państwa portu. Będzie
wprowadzać wymagania dla administracji morskiej
państwa:
- wprowadzenie systemu zarządzania jakością,
- cykliczne, co 7 lat, poddawanie się audytowi IMO.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

1.

12.

Istota projektu

13

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

2.

3.

ZałoŜenia do projektu
ustawy
o zmianie ustawy
o transporcie
drogowym

Potrzeba opracowania załoŜeń wynika
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych oraz ustawy z dnia
16 lipca 2009 r. − Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych, które
przewidują obowiązek likwidacji wszystkich
gospodarstw pomocniczych do końca 2010 r.
Celem podejmowanych działań jest
stworzenie formalno-prawnych podstaw dla
prac zmierzających do przeprowadzenia
procesu likwidacji Biura Obsługi Transportu
Międzynarodowego (BOTM), przy
jednoczesnym przejęciu jego zadań oraz
kompetencji Ministra Infrastruktury
w zakresie regulacji rynku transportu
drogowego przez Głównego Inspektora
Transportu Drogowego.

Istotą działań jest przeniesienie zadań Biura Obsługi
Transportu Międzynarodowego oraz kompetencji
Ministra Infrastruktury w zakresie regulacji rynku
transportu drogowego do właściwości Głównego
Inspektora Transportu Drogowego.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o czasie pracy
kierowców oraz
o zmianie ustawy
o transporcie
drogowym

Potrzeba opracowania ustawy o zmianie
ustawy o czasie pracy kierowców wynika
z konieczności dostosowania prawa
polskiego do postanowień decyzji Komisji
nr 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r.
zmieniającej decyzję 2007/230/WE
w sprawie formularza dotyczącego przepisów
socjalnych odnoszących się do działalności
w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 330
z 16.12.2009, s. 80).

Istotą projektu jest wprowadzenie w art. 31 ust. 2a
obowiązku stosowania nowego wzoru zaświadczenia
zamiast dotychczas stosowanego.

14.

MI

6.

Adres
BIP

7.

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

1.

13.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

MI

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
bip.mi.gov.pl

14

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
o ruchu drogowym
oraz niektórych
innych ustaw

W polskim porządku prawnym brak jest
obecnie przepisów odnoszących się w sposób
kompleksowy do zagadnień stanowiących
przedmiot dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie
postanowień dyrektywy 2008/96/WE poprzez
dostosowanie przepisów prawa krajowego do
jej treści. Celem wprowadzenia
proponowanych zmian jest przede wszystkim
- zgodnie z art. 1 przedmiotowej dyrektywy –
ustanowienie oraz wdroŜenie procedur
dotyczących przeprowadzania przez Polskę,
jako Państwo Członkowskie, ocen wpływu
na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej
i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Problematyka ujęta w dyrektywie 2008/96/WE dotyczy
przepisów:
− ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z późn. zm.),
− ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),
− ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.).
W ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r., znajdują się tylko przepisy
w zakresie zarządzania ruchem oraz sprawowania
nadzoru nad tym zarządzaniem, które w sposób
bezpośredni i pośredni wiąŜą się z procedurami
określonymi w dyrektywie. Natomiast ustawa o drogach
publicznych nie zawiera Ŝadnych przepisów, które
odnosiłyby się do przedmiotu regulacji dyrektywy.
Przepisy ustawy o Policji wprowadzające obowiązek
gromadzenia i przetwarzania danych o zdarzeniach
drogowych, nie przekładają się w pełnym zakresie na
potrzeby gromadzenia i przetwarzania danych
wynikające z dyrektywy i jej załączników. Z tych teŜ
względów niezbędne jest procedowanie aktu prawnego
zapewniającego dostosowanie przepisów prawa
krajowego do treści przedmiotowej dyrektywy.
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MI

6.

Adres
BIP

7.

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

Radosław Stępień
Podsekretarz Stanu

bip.mi.gov.pl

1.

15.

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.

MI

Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy
o komercjalizacji,
restrukturyzacji
i prywatyzacji
przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie
Koleje Państwowe”

Konieczność dostosowania przepisów ustawy
wynika z zastrzeŜeń Komisji Europejskiej
odnoszących się do zarzutu nieprawidłowej
implementacji I pakietu kolejowego
(Dyrektywy 91/440/EWG w sprawie rozwoju
kolei wspólnotowych, Dz. Urz. WE L 237
z 24.8.1991 z późn. zm. oraz Dyrektywy
2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury kolejowej
i pobieranie opłat za uŜytkowanie
infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie
świadectw bezpieczeństwa, Dz. Urz. WE L
79 z 15.3.2001 z późn. zm.). Polska
zobowiązała się do wprowadzenia tych
przepisów do końca 2010 r.

Istotą projektu jest wprowadzenie dodatkowych
regulacji dotyczących zapewnienia statutowych
i prawnych warunków zabraniających członkom
zarządu PKP S.A. lub innych spółek wchodzących
w skład Grupy PKP zasiadanie w zarządzie PKP PLK
S.A. oraz stworzenie przepisów uniemoŜliwiających
członkom zarządu oraz wyŜszym rangą pracownikom
PKP PLK S.A. obejmowanie wyŜszych stanowisk
w obrębie holdingu i spółek pozostających pod jego
kontrolą, a takŜe w spółkach zajmujących się
przewozami kolejowymi przez okres 24 miesięcy
po tym, jak ustał stosunek łączący te osoby z PKP PLK
S.A.
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Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

1.

16.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

17.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
pocztowe

Rozwiązania przyjęte w projekcie mają
wpłynąć na poprawę funkcjonowania rynku
pocztowego oraz na zapewnienie
skutecznego finansowania usług
powszechnych świadczonych przez Pocztę
Polską S.A. w sytuacji gdy świadczenie tych
usług przyniesie przedsiębiorcy stratę.

Istota projektu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

5.

6.

MI

Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

4.
Istotą projektu jest:
− zmiana art. 46 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy polegająca
na ograniczeniu upowaŜnienia dotyczącego określenia
w drodze rozporządzenia liczby i sposobu rozmieszczenia
placówek operatora publicznego do określenia wyłącznie
sposobu rozmieszczenia placówek,
− doprecyzowanie i rozszerzenie przepisów art. 52 i 52a
ustawy w zakresie:
- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku
kosztów przez operatora publicznego oraz rozszerzenie
upowaŜnienia do wydania rozporządzenia Ministra
Finansów w tym zakresie,
- wyliczania straty na usługach powszechnych i jej
weryfikacji,
− uszczegółowienie przepisów dotyczących realizacji
obowiązków regulacyjnych przez Prezesa UKE
w zakresie:
- składania wniosków przez przedsiębiorców
ubiegających się o wpis do rejestru operatorów
pocztowych uprawniający do wykonywania
działalności pocztowej objętej wpisem,
- prowadzeniem przez Prezesa UKE rejestru operatorów
pocztowych,
- uszczelnieniem przepisów określających obszar usług
zastrzeŜonych dla operatora publicznego,
- zapewnienia przez Prezesa UKE prowadzenia badań
jakości powszechnych usług pocztowych,
- dookreśleniem procedur związanych z postępowaniem
kontrolnym Prezesa UKE,
− zmiana art. 67 ust. 2 ustawy o charakterze technicznym,
polegająca na usystematyzowaniu numeracji odwołań
w zakresie kar (dotyczy to nieistniejącego na skutek
dokonanych wcześniej zmian ustawy pkt 7 w ust.1 tego
artykułu).

Organ
odpowiedzial
ny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

3.

4.

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. definicję audiowizualnej
usługi medialnej, a takŜe nowe regulacje dotyczące
linearnych i nielinearnych usług medialnych.
Projekt dotyczył będzie takŜe regulacji odnośnie reklam
i lokowania produktów.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy
o państwowych
instytucjach
filmowych oraz
ustawy
o kinematografii

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.

19.

18

MKiDN

6.

7.

Piotr śuchowski
Sekretarz Stanu

MKiDN

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

bip.mkidn.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii
i telewizji

Adres
BIP

bip.mkidn.gov.pl

1.

18.

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.

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o urzędzie
Ministra Obrony
Narodowej

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241 i Nr 219, poz. 1706) do dnia 31 grudnia
2010 r., naleŜy zlikwidować państwowe
zakłady budŜetowe, co oznacza konieczność
likwidacji Zakładu Inwestycji Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP).
W celu zabezpieczenia zadań realizowanych
dotychczas przez ZIOTP, niezbędne jest
określenie nowej formy organizacyjnoprawnej tego podmiotu. Po dokonaniu
szczegółowych analiz, przyjęto, Ŝe właściwą
formą organizacyjno-prawną będzie
instytucja gospodarki budŜetowej, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
146).
W myśl art. 24 ust 1 ustawy o finansach
publicznych instytucja gospodarki
budŜetowej moŜe otrzymywać dotacje
z budŜetu państwa na realizacje zadań
publicznych, jeŜeli odrębne ustawy tak
stanowią. Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych stanowi,
Ŝe z budŜetu państwa mogą być udzielane
dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
instytucji gospodarki budŜetowej. W celu
stworzenia ZIOTP, który ma działać
w formie instytucji gospodarki budŜetowej,

Stworzenie nowo powołanej instytucji gospodarki
budŜetowej moŜliwości uzyskania dotacji, innych niŜ te,
o których mowa w art. 132 ust 2 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, który stanowi, Ŝe z budŜetu
państwa mogą być udzielane jedynie dotacje celowe
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji instytucji gospodarki budŜetowej.
Koniecznym zatem jest wprowadzenie do aktu
prawnego rangi ustawowej przepisów regulujących
omawianą problematykę, w tym przepisu regulującego
zagadnienie realizacji Programu Inwestycji Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie
Bezpieczeństwa(NSIP) i dotacji, której będzie moŜna
udzielać z budŜetu państwa. Potrzebę taką uzasadnia
takŜe to, Ŝe realizacja zadań inwestycyjnych
określonych w NSIP nie była dotychczas wymieniona
w akcie rangi ustawowej.
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MON

6.

Adres
BIP

7.

Marcin Idzik
Podsekretarz Stanu
do Spraw
Uzbrojenia
i Modernizacji

bip.mon.gov.pl

1.

20.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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.

moŜliwości uzyskiwania dotacji innych niŜ
te, o których mowa w cytowanym art. 132
ust. 2 pkt 2, konieczne jest wprowadzenie
do aktu prawnego rangi ustawowej przepisów
regulujących przedmiotowe zagadnienie.
Konieczność wprowadzenia zmian
doprecyzowujących i usprawniających
funkcjonowanie systemu wsparcia
w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych.

Wprowadzenie zmian m.in. w zakresie: zwiększenia
prawnej stabilności związanej z sukcesją statusu
zakładów pracy chronionej, doprecyzowania zasad
gospodarowania przez zakłady pracy chronionej
środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz środkami zakładowego
funduszu aktywności przez zakłady aktywności
zawodowej; doprecyzowania przepisów dotyczących
zatrudniania osób niepełnosprawnych w zakładach
aktywności zawodowej, uaktualnienia katalogu zadań
wykonywanych przez samorząd terytorialny;
uzupełnienia przepisów ustawy w zakresie moŜliwości
dokonywania przez samorządy województw
i samorządy powiatowe umorzeń, odroczenia lub
rozłoŜenia na raty naleŜności Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
wyeliminowania zapisów powodujących wątpliwości
interpretacyjne oraz doprecyzowania niektórych pojęć
uŜytych w ustawie.
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MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

21. ZałoŜenia do
projektu ustawy
o zmianie ustawy
o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

2.

3.

ZałoŜenia do projektu
ustawy
o wyrównywaniu
szans osób
niepełnosprawnych

Obecnie brak jest kompleksowych
ustawowych regulacji dotyczących
wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych.
Projektowane rozwiązania realizują postulaty
środowisk osób niepełnosprawnych w Polsce
w zakresie dostępności przestrzeni
publicznej.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Wprowadzenie rozwiązań regulujących kwestię
dostępności przestrzeni publicznej dla osób
niepełnosprawnych.
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MPiPS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

1.

22.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MPiPS

Czesława
Ostrowska
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o ochronie
roszczeń
pracowniczych w razie
niewypłacalności
pracodawcy
oraz innych ustaw

W obecnie obowiązującej ustawie z dnia
13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń
pracowniczych (...)
- brak jednoznacznych zapisów dotyczących
wypłat świadczeń z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych w przypadku ogłoszenia
upadłości podmiotu polskiego, którego
upadłość została ogłoszona przez sąd
państwa członkowskiego UE,
- nie ma moŜliwości umorzenia przez FGŚP
naleŜności, gdy Fundusz dochodzi zwrotu
lub prowadzi postępowanie egzekucyjne
w stosunku do osób fizycznych,
pracodawców, którzy trwale zaprzestali
prowadzenia działalności gospodarczej
z uwagi na pozostawanie w stanie
likwidacji lub upadłości,
- naleŜy doprecyzować indywidualnie
określane warunki zwrotu naleŜności
Funduszu przez osoby fizyczne poprzez
uwzględnienie w stanie majątkowym stanu
posiadanych nieruchomości,
- brak regulacji w zakresie moŜliwości
określenia warunków zwrotu naleŜności
Funduszu od osób prawnych, nie będących
w stanie upadłości i likwidacji
i prowadzących działalność gospodarczą,
- brak moŜliwości określenia przez Fundusz
warunków zwrotu wypłaconych świadczeń
w stosunku do pracodawców objętych
układem jeŜeli doprowadzi to do zwrotu

Zmiany ustawy mają na celu doprecyzowanie przepisów
powodujących problemy interpretacyjne. Ułatwią takŜe
wypłatę świadczeń oraz dochodzenie ich zwrotu przez
Fundusz. Ponadto proponowane zmiany w ustawie mają
na celu dostosowanie przepisów do Rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis.

Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

1.

23.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

22

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.

wierzytelności w całości,
- brak przepisu umoŜliwiającego
oddelegowanie pracownika Funduszu
do innego miejsca pracy w celu współpracy
FGŚP z innymi podmiotami i ich
jednostkami organizacyjnymi,
- brak przepisu zwalniającego Fundusz
z kosztów sądowych,
- brak regulacji w zakresie dostosowania
przepisów ustawy do przepisów ustawy
wprowadzającej ustawę o finansach
publicznych w zakresie nieuregulowanym
przez ustawę wprowadzającą ustawę
o finansach publicznych.
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Adres
BIP

7.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

3.

4.

Deregulacja przewidziana przez ustawę
z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw w obszarze
poŜyczek papierów wartościowych objęła
równieŜ przepisy dotyczące funduszy
emerytalnych (OFE i PFE) wywołując
moŜliwość wystąpienia niepoŜądanych
skutków w obszarze dotyczącym zarządzania
aktywami pochodzącymi z części składki
na ubezpieczenie emerytalne, który wymaga
zapewnienia bezpieczeństwa aktywów
oraz przejrzystych i konkretnych przepisów
dla wszystkich adresatów norm.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
podjęło pilne prace nad dokumentem
na wniosek Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego.

Projekt zawiera propozycje zmiany zasad polityki
inwestycyjnej OFE, mając na względzie zwiększenie
efektywności oraz bezpieczeństwa, w szczególności
w zakresie określenia zasad zawierania umów poŜyczek
papierów wartościowych przez fundusze emerytalne
(OFE i PFE) oraz wprowadzenia do ustawy
obligatoryjnego upowaŜnienia dla Rady Ministrów
do wydania rozporządzenia w sprawie warunków
udzielania przez fundusze emerytalne poŜyczek
papierów wartościowych.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o europejskich
radach zakładowych

Obowiązek wdroŜenia przepisów dyrektywy
2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie
ustanowienia europejskiej rady zakładowej
lub trybu informowania pracowników
i konsultowania się z nimi
w przedsiębiorstwach lub grupach
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona).

Dokonanie zmian w ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r.
o europejskich radach zakładowych (Dz. U. Nr 62 poz.
556) zmierzające do zwiększenia efektywności
funkcjonowania juŜ istniejących rad oraz przyczynienie
się do powstawania nowych rad.

25.

24

MPIPS

6.

7.

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

MPiPS

Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
bip.mpips.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu
funduszy
emerytalnych

Adres
BIP

bip.mpips.gov.pl

1.

24.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

1.

2.

26.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach
kapitałowych oraz
niektórych innych
ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Dokończenie reformy emerytalnej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

25

Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

Ustalenie zasad wypłat emerytur dla członków
otwartych funduszy emerytalnych, którzy ukończyli 65.
rok Ŝycia. Projekt zawiera propozycje:
1) jednorazowej wypłaty dla ubezpieczonych –
członków OFE całości albo nadwyŜki środków
zgromadzonych na rachunku w OFE (w jednej
z alternatywnych form: na IKE albo bezpośrednio dla
ubezpieczonego), o ile ubezpieczony zgromadził na
koncie w ZUS środki zapewniające wypłatę
emerytury w kwocie nie niŜszej, niŜ dwukrotność
najniŜszej emerytury;
2) zwiększenia ochrony wartości środków
gromadzonych w OFE przez umoŜliwienie na 5 lat
przed emeryturą:
- rozwiązania umowy z OFE i przeniesienie środków
do FUS, albo
- przekazania, bez konieczności rozwiązania umowy
z OFE, określonej procentowo części środków
z OFE do FUS;
3) obniŜenia poziomu części składki przekazywanej
do OFE z obecnych 7,3 % do 3 % podstawy
wymiaru na ubezpieczenie emerytalne.

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.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy zmieniającej
ustawę o organizacji
i funkcjonowaniu
funduszy
emerytalnych
w zakresie
implementacji
przepisów Dyrektywy
2003/41/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z dnia 3 czerwca
2003 r. w sprawie
działalności instytucji
pracowniczych
programów
emerytalnych oraz
nadzoru nad takimi
instytucjami

W dniu 15 maja 2009 r. Komisja Wspólnot
Europejskich przedstawiła uzasadnioną
opinię, w której sformułowała zarzut braku
pełnej i właściwej transpozycji dyrektywy
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie
działalności instytucji pracowniczych
programów emerytalnych oraz nadzoru nad
takimi instytucjami.
Zgodnie z ww. opinią, zdaniem Komisji
Wspólnot Europejskich, państwa
członkowskie muszą zapewnić ustanowienie
ram prawnych, które zezwalają instytucjom
pracowniczych programów emerytalnych
znajdującym się na ich terytorium na
przyjmowanie finansowania ze strony
przedsiębiorstwa z państw, w którym
dopuszcza się inny rodzaj programu niŜ
określony w krajowym prawie socjalnym.
Polska zadeklarowała zamiar wdroŜenia
postulowanych przez Komisję Europejską
rozwiązań i przedstawiła harmonogram prac.

UmoŜliwienie funkcjonującym w Polsce pracowniczym
funduszom emerytalnym przyjmowania finansowania ze
strony przedsiębiorstw z państw członkowskich Unii
Europejskiej, w których dopuszcza się programy
zdefiniowanego świadczenia.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o pomocy
osobom uprawnionym
do alimentów

Konieczność realizacji wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r.
sygn. akt P 46/07, dotyczącego
zatrzymywania praw jazdy dłuŜnikom
alimentacyjnym.

Nowelizacja przepisu dotyczącego zatrzymywania praw
jazdy dłuŜnikom alimentacyjnym.

28.

Adres
BIP

7.

bip.mpips.gov.pl

1.

27.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

26

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

5.

6.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz Stanu

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu

MS

Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu

Konieczność realizacji wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, z dnia 30 czerwca 2009 r.
sygn. akt P 45/08, dotyczącego zasad
ustalania dochodu uprawniającego
do otrzymywania świadczeń rodzinnych
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Nowelizacja w zakresie zmiany sposobu ustalania
dochodu uprawniającego do ww. świadczeń.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
upadłościowe
i naprawcze oraz
ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym

Wykonanie wyroku TK z dnia 12 czerwca
2008 r. sygn. K 50/05 oraz postanowienia TK
z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. S 3/08
dotyczących potrzeby podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w przedmiocie
kompleksowego uwzględnienia podatku VAT
w wynagrodzeniach biegłych sądowych
i innych osób wykonujących czynności im
zlecone w postępowaniu sądowym.

Wprowadzenie przepisów, na podstawie których
w wynagrodzeniu przyznawanym syndykom,
nadzorcom sądowym i zarządcom przez sąd
upadłościowy, będzie uwzględniana kwota podatku
VAT. Zrównanie sytuacji prawnej syndyków i innych
organów postępowania upadłościowego jako płatników
podatku VAT od wynagrodzeń z innymi podmiotami
występującymi w postępowaniach sądowych będącymi
równieŜ płatnikami podatku VAT.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o księgach
wieczystych i hipotece

Realizacja części zadania nr 17 określonego
w Części IV Planu Informatyzacji Państwa
na lata 2007 – 2010 „Wgląd do
elektronicznej księgi wieczystej”, które
powinno zakończyć się w 2010 r.

Istota projektu jest nowelizacja ustawy o księgach
wieczystych i hipotece dająca podstawy prawne
do udostępnienia wglądu do ksiąg wieczystych przez
Internet oraz moŜliwości przeszukiwania zasobów ksiąg
wieczystych prowadzonych w postaci elektronicznej
przez pewne grupy podmiotów.

31.

27

7.

bip.ms.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy
o świadczeniach
rodzinnych oraz
ustawy o pomocy
osobom uprawnionym
do alimentów

Adres
BIP

bip.ms.gov.pl

4.

1.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

Organ
odpowiedzial
ny

29.

30.

3.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MSWiA

Piotr Stachańczyk
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom
ochrony
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

1) Potrzeba przeniesienia z aktu rangi
rozporządzenia do aktu rangi ustawowej
praw i obowiązków cudzoziemców
przebywających w ośrodkach dla
cudzoziemców ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy;
2) potrzeba wprowadzenia regulacji, które
poprawią poziom pomocy dla
cudzoziemców ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy, zwiększą dostępność
świadczeń dla cudzoziemców;
3) konieczność doprecyzowania terminów
udzielania pomocy cudzoziemcom;
4) potrzeba wprowadzenia rozwiązań
prawnych w celu zapobiegania pewnym
negatywnym zjawiskom obserwowanym
w związku z korzystaniem przez
cudzoziemców z opieki socjalnej w okresie
postępowania w sprawie nadania statusu
uchodźcy;
5) konieczność wprowadzenia zmian
w przepisach, których brzmienie budziło
wątpliwości interpretacyjne tej natury,
Ŝe jedynie zmiana tych przepisów pozwoli
na właściwe stosowanie zawartych w nich
norm prawnych;
6) celem projektu jest stworzenie podstaw
prawnych dla Rady Ministrów do
ewentualnego podjęcia decyzji o moŜliwym
udziale Polski w unijnym programie
relokacji lub przesiedleń.

1) Wprowadzenie rozwiązań prawnych umoŜliwiających
przyjęcie przez Polskę cudzoziemców z Malty,
w ramach programu pilotaŜowego Komisji
Europejskiej „Relokacja beneficjentów ochrony
międzynarodowej przebywających obecnie na Malcie
przez inne państwa członkowskie UE” wprowadzeniem moŜliwości ponownego rozpatrzenia
wnioskówo nadanie statusu uchodźcy złoŜonych
przez cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy
w innym państwie członkowskim UE;
2) wprowadzenie regulacji dotyczących nie orzekania
o wydaleniu w decyzji o odmowie nadania statusu
uchodźcy, jeŜeli cudzoziemiec jest juŜ obowiązany
do opuszczenia terytorium RP na podstawie decyzji
o wydaleniu, która nie została wykonana;
3) wprowadzenie moŜliwości udzielenia pomocy
w przeniesieniu do innego państwa członkowskiego
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie
statusu uchodźcy na podstawie Rozporządzenia Rady
(WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r.
ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania
państwa członkowskiego, które jest odpowiedzialne
za rozpatrzenie wniosku o azyl złoŜonego w jednym
z państw członkowskich przez obywatela kraju
trzeciego;
4) odstąpienie od ograniczenia zakresu udzielania
pomocy socjalnej cudzoziemcom składającym
ponownie wniosek o nadanie statusu uchodźcy
po skorzystaniu z pomocy w dobrowolnym powrocie;
5) doprecyzowanie ram czasowych udzielania pomocy
cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu
uchodźcy oraz zasad wypłaty ekwiwalentu
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Adres
BIP

7.

bip.mswia.gov.pl

1.

32.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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.

pienięŜnego w zamian za wyŜywienie, stwierdzenia
wygaśnięcia decyzji o udzielaniu pomocy socjalnej
w postaci świadczenia pienięŜnego, wstrzymania
udzielania pomocy;
6) wprowadzenie zmian w celu wyrównania szans
edukacyjnych cudzoziemców przebywających
w ośrodkach oraz cudzoziemców korzystających
ze świadczeń pienięŜnych poza ośrodkami, w tym
zwłaszcza najmłodszych cudzoziemców;
7) przeniesienie kompetencji ze StraŜy Granicznej
na Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do
występowania do sądu z wnioskiem o umieszczenie
cudzoziemca w strzeŜonym ośrodku lub areszcie
w celu wydalenia w przypadku zaistnienia
konieczności zapobieŜenia naduŜyciu postępowania
w sprawie nadania statusu uchodźcy.
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Adres
BIP

7.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MSZ

Henryk Litwin
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o współpracy
rozwojowej
i o utworzeniu
Polskiej Agencji
Współpracy
Rozwojowej oraz
o zmianie innych
ustaw

- Konieczność zapewnienia prawidłowej
koordynacji współpracy rozwojowej przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
- konieczność stworzenia efektywnego
i sprawnego mechanizmu finansowego
oraz spójnych ram instytucjonalnoprawnych;
- konieczność zharmonizowania polskiego
systemu z rozwiązaniami przyjętymi
i sprawdzonymi w innych krajach
rozwiniętych;
- konieczność zachowania ciągłości polskiej
polityki rozwojowej i efektywnej realizacji
jej celów, co bezpośrednio przełoŜy się
na poprawę wizerunku i wiarygodności RP
na arenie międzynarodowej oraz w krajachbiorcach, a takŜe polepszy pozycję Polski
w kształtowaniu unijnej polityki
rozwojowej;
- konieczność określenia zasad i celów
współpracy rozwojowej;
- konieczność wprowadzenia specjalistycznej
terminologii;
- konieczność wskazania podmiotów
zaangaŜowanych we współpracę
rozwojową.

- Usankcjonowanie koordynacyjnej roli ministra
właściwego ds. zagranicznych;
- utworzenie Polskiej Agencji Współpracy
Rozwojowej, organu wdraŜającego projekty z zakresu
współpracy rozwojowej;
- utworzenie Rady Programowej ds. współpracy
rozwojowej – ciała opinio-doradczego, podległego
ministrowi właściwemu ds. zagranicznych;
- wskazanie, jakie instytucje za co konkretnie
odpowiadają i w jaki sposób realizują cele polskiej
polityki zagranicznej za pośrednictwem pomocy
dwustronnej;
- stworzenie sprawnego mechanizmu finansowania –
finansowanie wieloletnie;
- określenie zasad, celów i form współpracy
rozwojowej;
- wprowadzenie specjalistycznej terminologii.
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Adres
BIP

7.

.bip.msz.pl

1.

33.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

3.

Implementacja do porządku krajowego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r.

Wzmocnienie ochrony środowiska poprzez prawo
karne, które powinno zawierać katalog czynów
stanowiących przestępstwa oraz określać zasady
odpowiedzialności osób prawnych za tego rodzaju
przestępstwa.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze

Implementacja do porządku krajowego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie geologicznego
składowania dwutlenku węgla oraz
zmieniającej dyrektywy: 85/337/EWG
Euratom, 2000/60/WE, 2001/80/WE,
2004/35/WE, 2006/12/WE oraz
rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

UmoŜliwienie prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce w zakresie poszukiwania i rozpoznawania
struktur geologicznych dla podziemnego składowania
CO2.

35.

MŚ

MŚ

6.

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu

Henryk Jacek
Jezierski
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog
Kraju
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7.

bip.mos.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks
karny oraz
o niektórych innych
ustaw

Adres
BIP

bip.mos.gov.pl

1.

34.

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.

3.

4.

Konieczność nowelizacji ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw wynika
z wejścia w Ŝycie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia
17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego (dyrektywy ramowej
w sprawie strategii morskiej) – Dz. Urz. UE
L 164/19 z 25.06.2008 r. Państwa
członkowskie są zobowiązane do
wprowadzenia do własnego porządku
prawnego przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych
transponujących dyrektywę w terminie
do 15 lipca 2010 r. (art. 26 ust. 1 dyrektywy).

Ustawa ta określi ramy kompetencyjne do opracowania
i realizacji poszczególnych elementów strategii
morskiej oraz (poprzez ustanowienie odpowiednich
delegacji do wydania przepisów rangi wykonawczej)
unormuje zasady i sposób sporządzenia poszczególnych
elementów strategii morskiej tj. opracowania wstępnej
oceny stanu środowiska wód morskich, ustalenia
dobrego stanu środowiska wód morskich, ustalenia
zestawu celów środowiskowych wód morskich,
opracowania programu monitorowania, a takŜe
opracowania programu działań zwanego krajowym
programem ochrony wód morskich.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustaw o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach oraz
o zmianie niektórych
innych ustaw

Realizacja zobowiązań Unii Europejskiej,
uszczelnienie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, objecie wszystkich
mieszkańców systemem, wzmocnienie
kontroli podmiotów biorących udział
w systemie.

Wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które
ograniczą ilość odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów oraz zwiększą
poziomy odzysku i recyklingu odpadów.

37.
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MŚ/
GIOŚ

6.

Andrzej
Jagusiewicz
Główny Inspektor
Ochrony
Środowiska

MŚ

7.

Andrzej
Kraszewski
Minister
Środowiska

Bernard Błaszczyk
Podsekretarz Stanu

bip.mos.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
wodne oraz
niektórych innych
ustaw

Adres
BIP

bip.mos.gov.pl
bip.gios.gov.pl

1.

36.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Organ
odpowiedzial
ny

5.

6.

MŚ

Bernard Błaszczyk
Podsekretarz Stanu

MZ

Marek Twardowski
Podsekretarz Stanu

3.

4.

Uszczelnienie systemu zagospodarowania
odpadów opakowaniowych oraz konieczność
notyfikacji przepisów z tego zakresu.

Projekt ustawy transponuje przepisy dyrektywy
94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych. Projekt nakłada na przedsiębiorców
wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych oraz spełnienie wymagań
zasadniczych dotyczących opakowań.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o badaniach
klinicznych
produktów
leczniczych
i produktów
leczniczych
weterynaryjnych

Kwestie związane z badaniami klinicznymi
są umieszczone w kilku aktach prawnych
równej rangi. Utrudnia to znacząco
stosowanie tych przepisów, dlatego teŜ
sprawy te naleŜy uregulować w jednej
ustawie, której przygotowanie będzie
poprzedzone załoŜeniami.

Do najistotniejszych zmian, jakie wprowadzi ustawa
naleŜą:
- uregulowanie w odrębnych rozdziałach praw
i obowiązków uczestników badań klinicznych,
sponsorów, badaczy i kierowników ośrodków
badawczych;
- uregulowanie zasad postępowania w odniesieniu
do osób dotkniętych chorobą lub zaburzeniem
o charakterze nagłym i w stanie bezpośredniego
zagroŜenia Ŝycia;
- wprowadzenie przepisów regulujących procedurę
podawania badanego produktu.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o słuŜbie
cywilnej

Nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o słuŜbie cywilnej wynika
z konieczności korekty oraz doprecyzowania
niektórych przepisów ustawy uwzględniając
potrzeby słuŜby cywilnej.

Zakładane zmiany będą w szczególności dotyczyć
przepisów regulujących:
- umowy o pracę na czas określony,
- czas pracy,
- czynności ze stosunku pracy dyrektora generalnego
urzędu,
- niektóre składniki wynagrodzenia za pracę,
- niektóre uprawnienia urzędników słuŜby cywilnej,
- oceny okresowe.

39.

40.
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7.

Szef
SłuŜby
Cywilnej

Sławomir Marek
Brodziński
Szef SłuŜby
Cywilnej

bip.kprm.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o gospodarce
opakowaniami
i odpadami
opakowaniowymi

Adres
BIP

bip.mz.gov.pl

1.

38.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mos.gov.pl

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

3.

4.

Konieczność podjęcia działań o charakterze
legislacyjnym w zakresie nowelizacji ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaŜy konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176 z późn. zm.), jest konsekwencją
zawartego w piśmie Komisji Europejskiej
zarzutu formalnego zawierającego wezwanie
di usunięcia uchylenia (naruszenie
nr 2009/2124) skierowana
do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.

Zarzuty Komisji Europejskiej odnoszą się
do transpozycji przez Rzeczpospolita Polską art. 6 ust. 5
dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych
aspektów sprzedaŜy towarów konsumpcyjnych
i związanych z tym gwarancji, poprzez pominięcie
wymogów określonych w jej art. 6 ust. 2 tiret pierwsze
i art. 6 ust. 3 w art. 13 ust. 3 ustawy o sprzedaŜy
konsumenckiej, która transponuje dyrektywę
1999/44/WE do prawa polskiego. Istotą projektu jest
dostosowanie art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.
1176 z późn. zm.).

ZałoŜenia do projektu
ustawy
o timeshare

Konieczność implementacji dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie ochrony konsumentów
w odniesieniu do niektórych aspektów umów
timeshare, umów o długoterminowe produkty
wakacyjne, umów odsprzedaŜy oraz
wymiany (Dz. U. L 33 z 3.2.2009).

ZałoŜenia będą określać zasady ochrony konsumentów
zawierających umowy timeshare, umowy
o długoterminowe produkty wakacyjne, umowy
odsprzedaŜy oraz wymiany.

42.
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6.

UOKiK

Jarosław Król
Wiceprezes
UOKiK

UOKiK

Jarosław Król
Wiceprezes
UOKiK

7.

bip.uokik.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaŜy
konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu
cywilnego

Adres
BIP

bip.uokik.gov.pl

1.

41.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

3.

Dotychczasowe przepisy są zróŜnicowane
dla róŜnych grup funkcjonariuszy
publicznych oraz nieprecyzyjne, co prowadzi
do uznaniowości interpretacyjnych. Przepisy
będą uwzględniać rekomendacje grupy
GRECO.

Stworzenie jednolitego prawa dla wszystkich
funkcjonariuszy publicznych, mającego na celu
zapobieganie naduŜywania władzy i nepotyzmowi.

Dotychczas obowiązująca ustawa o lobbingu
w procesie stanowienia prawa nie przyniosła
spodziewanych efektów i nie ograniczyła
nieformalnego wpływu środowisk
zainteresowanych na prace legislacyjne.

Wprowadzenie nowych definicji ustawowych:
- działalność lobbingowa,
- lobbysta,
- zasady rejestracji lobbystów,
- całkowite uzawodowienie lobbingu.
Zakresem podmiotowym ustawy objęci byliby lobbyści
oraz osoby sprawujące funkcje publiczne, co do których
lobbing mógłby być stosowany. Zakresem
przedmiotowym ustawy byłoby określenie działalności
lobbingowej, rejestru lobbystów, procesu tworzenia
prawa oraz forma wywierania wpływu na proces
podejmowania decyzji i rozstrzygnięć.

44.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o lobbingu
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KPRM/
Pełnomocnik
Rządu ds.
Opracowania
Programu
Zapobiegania
Nieprawidło
wościom
w Instytucjach
Publicznych

KPRM/
Pełnomocnik
Rządu ds.
Opracowania
Programu
Zapobiegania
Nieprawidło
wościom
w Instytucjach
Publicznych

6.

7.

Julia Pitera
Sekretarz Stanu
w KPRM
Pełnomocnik
Rządu
ds. Opracowania
Programu
Zapobiegania
Nieprawidłowościo
m w Instytucjach
Publicznych
Julia Pitera
Sekretarz Stanu w
KPRM
Pełnomocnik
Rządu
ds. Opracowania
Programu
Zapobiegania
Nieprawidłowościo
m w Instytucjach
Publicznych

bip.kprm.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy – Prawo
antykorupcyjne

Adres
BIP

bip.kprm.gov.pl

1.

43.

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.

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o kontroli
w administracji
rządowej

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne
w zakresie kontroli przeprowadzanych przez
organy administracji rządowej są szczątkowe,
niespójne oraz rozproszone w aktach
prawnych o róŜnej randze. Taki sposób
uregulowania wspomnianej materii nie
gwarantuje skuteczności prowadzonych
kontroli, a tym samym nie zapewnia
realizacji podstawowych zadań nałoŜonych
na organy państwa. Zarówno duŜa
róŜnorodność i niekompletność stosowanych
w jednostkach administracji rządowej
regulacji w zakresie kontroli, jak równieŜ
występujące w procesie kontrolnym dość
liczne przypadki nieprzestrzegania
powszechnie uznawanych standardów
kontroli (jak np. mechanizmów dotyczących
bezstronności, czy teŜ stosowania jasno
zdefiniowanych kryteriów kontroli) wskazują
na konieczność uporządkowania
i kompleksowego uregulowania zasad i trybu
kontroli prowadzonych przez organy
administracji rządowej, przez ustanowienie
jednolitej regulacji prawnej.

Projektowana ustawa regulować będzie zakres, zasady,
tryb i sposób przeprowadzenia kontroli w administracji
rządowej. Dotyczyć będzie wyłącznie kontroli
zewnętrznej przeprowadzanej w organach i jednostkach
podległych i nadzorowanych przez podmioty
kontrolujące w zakresie realizacji nałoŜonych na nie
zadań. Ustawa nie będzie przyznawać uprawnień
w zakresie nadzoru bądź podległości jednostek i będzie
dotyczyła tych sytuacji, gdy uprawnienie takie wynika
juŜ z przepisów szczególnych. Zakresem podmiotowym
projektowana ustawa obejmie naczelne i centralne
organy administracji rządowej, jednostki organizacyjne
podległe i nadzorowane przez te organy oraz
wojewodów. Ponadto zakresem podmiotowym projektu
ustawy objęte zostaną jednostki samorządu
terytorialnego, jednak tylko pod kątem wykonywania
zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych
przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia
z organami administracji rządowej.
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RCL

6.

Adres
BIP

7.

Piotr Gryska
Wiceprezes RCL

rcl.bip-e.pl

1.

45.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

październik – grudzień
46.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o systemie
oświaty

Dostosowanie kształcenia zawodowego
do potrzeb krajowego i regionalnego rynku
pracy stosownie do oczekiwań pracodawców.

37

Mirosław
Sielatycki
Podsekretarz Stanu

bip.men.gov.pl

Usystematyzowanie nauczania języka
polskiego poza granicami kraju.

1) Modernizacja kształcenia zawodowego, która
będzie realizowana poprzez:
- zmianę klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego z podziałem zawodu na kwalifikacje;
- modyfikację egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe w zakresie terminów
i form ich przeprowadzania;
- wprowadzenie nowej formy kształcenia
ustawicznego – kursy kwalifikacyjne zawodowe
prowadzone przez szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe;
- dostosowanie struktury kształcenia zawodowego
umoŜliwiające realizowanie nowych zadań.
2) Ustalenie podziału zadań między ministrem
właściwym do spraw oświaty i wychowania
i ministrem właściwym do spraw zagranicznych
odnośnie prowadzenia szkół i szkolnych punktów
konsultacyjnych funkcjonujących przy placówkach
dyplomatycznych, w tym stworzenie
stanowiska/funkcji konsula - doradcy oświatowego
przy wybranych polskich placówkach
konsularnych.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1.

2.

3.

Racjonalizacja przynaleŜności
kompetencyjnej placówek wychowania
pozaszkolnego.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4.

5.

6.

3) Zdefiniowanie zadań Centrum Edukacji Polaków
za Granicą odpowiedzialnego za koordynowanie
pracy szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych
przy placówkach dyplomatycznych w zakresie
ewaluacji pedagogicznej, sfery programowej,
delegowanie nauczycieli do pracy za granicą
i prowadzenie nauczania na odległość.
4) Stworzenie moŜliwości nauczania na odległość
dzieciom, młodzieŜy i dorosłym pozostającym poza
granicami kraju, równowaŜnego z nauczaniem
w szkołach i w szkolnych punktach
konsultacyjnych przy placówkach
dyplomatycznych w zakresie nauczania
uzupełniającego z języka polskiego i wiedzy
o Polsce.
5) Stworzenie „Ram programowych kształcenia
uzupełniającego” w zakresie języka polskiego
i wiedzy o Polsce poza granicami kraju.
6) MoŜliwość tworzenia szkół/oddziałów
dwujęzycznych i szkół międzynarodowych
na wszystkich etapach edukacji w polskim systemie
oświaty.
7) Zmiana usytuowania w systemie prawnym
placówek oświatowo-wychowawczych –
wychowania pozaszkolnego, funkcjonujących
obecnie w systemie oświaty, poprzez ich włączenie
do właściwości ministrów: MKiDN, MPiPS, MSiT.
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Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MF

Jacek Kapica
Podsekretarz Stanu

3.

Zakończenie do dnia 30.04.2011r.
przyznanej Polsce Pomocy Państwa N
57/2008 - Polska „Pomoc operacyjna
w zakresie biopaliw” wymaga zmiany
przepisów w zakresie obniŜonych stawek
podatku akcyzowego dla paliw ciekłych
i biopaliw ciekłych.
Uwzględnienie wniosku Ministra Gospodarki
w zakresie opodatkowania energii
elektrycznej.

Zmiana przepisów w zakresie obniŜonych stawek
podatku akcyzowego dla paliw ciekłych i biopaliw
ciekłych oraz opodatkowania energii elektrycznej dla
przedsiębiorstw energochłonnych.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy
o odpowiedzialności
za naruszenie
dyscypliny finansów
publicznych oraz
niektórych innych
ustaw

Zmiana ma na celu usprawnienie
postępowania o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz zwiększenie jego
oddziaływania na osoby wykonujące
obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.
Projekt nie jest implementacją przepisów
unijnych.

Główne obszary zmian:
- umoŜliwienie dochodzenia odpowiedzialności wobec
faktycznych sprawców naruszeń, rozszerzenie
katalogu osób ponoszących odpowiedzialność,
- modyfikacja katalogu naruszeń, uzupełnienie
i uszczegółowienie,
- aostrzenie polityki karnej,
- zmiany dotyczące statusu organów postępowania,
zmiany organizacyjne, dostosowanie liczby organów
oraz ich właściwości,
- wyeliminowanie nieścisłości w przepisach
postępowania o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
- wzmocnienie nadzoru administracyjnego
Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
Publicznych nad komisjami orzekającymi w I instancji.

48.

39

7.

MF

Wiesław Szczuka
Podsekretarz Stanu

bip.mofnet.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
akcyzowym

Adres
BIP

bip.mofnet.gov.pl

1.

47.

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

Joanna Strzelec –
Łobodzińska
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy
o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych

Przyczyną opracowania załoŜeń do projektu
ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych jest konieczność
opracowania i wprowadzenia nowych
rozwiązań prawnych w zakresie
funkcjonowania rynku biokomponentów
i biopaliw ciekłych w Polsce. Ponadto
koniecznym będzie transponowanie
do polskiego porządku prawnego przepisów
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009
w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych zmieniająca
i w następstwie uchylająca dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. WE
L140 z 05.06.2009, t.52, str.16).

− UmoŜliwienie dokonania przez Radę Ministrów
oceny celowości opracowania projektu ustawy
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych,
− umoŜliwienie opracowania projektu ustawy na
podstawie zawartych w załoŜeniach postanowień,
− dokonanie oceny przewidywanych skutków (kosztów
i korzyści) społeczno-gospodarczych regulacji,
dokonanej przez organ wnioskujący - Ministra
Gospodarki.
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Adres
BIP

7.

bip.mg.gov.pl

1.

49.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

1.

2.

50.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
telekomunikacyjne

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Potrzeba nowelizacji ustawy wynika
z obowiązku wprowadzenia do polskiego
porządku prawnego dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2009/140/WE
oraz 2009/136/WE z dnia 25 listopada
2009 r.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MI

Magdalena Gaj
Podsekretarz Stanu
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Adres
BIP

7.

bip.mi.gov.pl

Istotą projektu jest wdroŜenie dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2009/140/WE oraz
2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. do polskiego
porządku prawnego. Projekt przewiduje:
− udoskonalenie przepisów dotyczących
uŜytkowników niepełnosprawnych, a takŜe osób
starszych i uŜytkowników o szczególnych
potrzebach społecznych,
− przyczynienie się do skutecznej i skoordynowanej
strategii zarządzania widmem w celu stworzenia
jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej,
− wprowadzenie zachęt do inwestowania w szybkie
sieci telekomunikacyjne,
− zwiększenie ochrony prawnej uŜytkownika,
− poprawienie konkurencyjności i zapewnienie
konsumentom większego wyboru,
− doprecyzowanie definicji ustawowych,
− zwiększenie niezaleŜności Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej,
− wprowadzenie zachęt do efektywnych inwestycji i
konkurencji poprzez odpowiednie ramy prawne,
− wzmocnienie wymogów dotyczących neutralności
usług i technologii.

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.

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o Narodowym
Instytucie
Audiowizualnym

Digitalizację polskich zasobów kultury,
prowadzoną przez biblioteki i muzea
oraz ośrodki audiowizualne, charakteryzuje
rozproszenie inicjatyw oraz brak koordynacji
działań. Ze względu na nietrwałość
materiałów audiowizualnych niezbędne jest
podjęcie szybkich działań mających na celu
ochronę i digitalizację zbiorów audialnych
i audiowizualnych.

Celem uchwalenia ustawy o Narodowym Instytucie
Audiowizualnym jest stworzenie Instytutu jako
państwowej osoby prawnej i stworzenie instrumentów
o charakterze prawnym, instytucjonalnym i finansowym
słuŜących efektywnej:
- ochronie przed utratą dla przyszłych pokoleń dorobku
polskiej kultury poprzez digitalizację utworów
audialnych i audiowizualnych, ich rekonstrukcję
i bezpieczne przechowywanie zasobu cyfrowego,
- wypracowaniu i stosowaniu standardów technicznych
i metadanych umoŜliwiających funkcjonowanie
zasobów cyfrowych w sieciach polskich
i światowych,
- zapobieganiu wykluczeniu polskich obywateli
z dostępu do dóbr kultury poprzez zapewnienie
powszechnego dostępu do polskich zasobów
cyfrowych,
- upowszechnianiu wiedzy na tematy związane
z umiejętnościami korzystania z mediów,
prowadzenie badań nad zagadnieniami dotyczącymi
zachowywania i przechowywania zbiorów
analogowych i cyfrowych,
- zwiększeniu efektywności i konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw i instytucji działających
w sferze przemysłów kultury.
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MKiDN

6.

Adres
BIP

7.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

bip.mkidn.gov.pl

1.

51.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

1.

2.

52. ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym
i archiwach

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

W związku z postępującą informatyzacją
działalności administracji publicznej
konieczne jest wydanie nowego
rozporządzenia na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.).
Jednak wydanie nowego rozporządzenia nie
jest to moŜliwe bez uprzedniej zmiany
normy stanowiącej upowaŜnienie do wydania
tego aktu. Dodatkowo istnieje konieczność
wprowadzenia zmian w art. 25, 26, 28, 33,
34, 35 i 36 ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, tak by moŜliwe
było wykonywanie przez archiwa państwowe
kontroli postępowania z dokumentacją
niezaleŜnie od ich właściwości miejscowej
oraz tak by moŜliwe było realizowanie przez
poszczególne archiwa państwowe takich
zadań, jak wyraŜanie zgody na niszczenie
dokumentacji, w sposób elastyczny dla
podmiotów o skomplikowanej strukturze
organizacyjnej i o duŜym rozproszeniu
poszczególnych struktur tych jednostek
w całej Polsce. Zmian wymagają takŜe
przepisy art. 5 ust. 4, art. 19 ust. 3, art. 29 ust.
1 pkt 6 lit. d, art. 29 ust. 6, art. 31 ust. 1 pkt 5,
art. 32 ust. 2 i 3 dotyczące sposobu
postępowania z dokumentacją, wynikającą
z realizacji zadań w zakresie obronności
i bezpieczeństwa państwa oraz przepis
art. 5 ust. 5.

Nowelizacja ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach będzie
polegać na uzupełnieniu jej art. 5 ust. 2 o wytyczne
dotyczące treści aktu wykonawczego a takŜe na
przeniesieniu do ustawy tych jego elementów, które
ze względu na zakres i sposób regulacji, zgodnie
z wymogami konstytucyjnymi, powinny być
zamieszczone w akcie prawnym rangi ustawy.
Nowelizacja ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
w art. 25, 26, 28, 33, 35 i 36 będzie polegać na
stworzeniu moŜliwości dla Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych, by w szczególnych
przypadkach mógł wyznaczać archiwa państwowe inne
niŜ by to wynikało z zakresu ich właściwości
miejscowej do wykonywania kontroli postępowania
z dokumentacją, czy teŜ do realizacji innych zadań,
jak wyraŜanie zgody na niszczenie dokumentacji,
niezaleŜnie od ich zasięgu terytorialnego.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Piotr śuchowski
Sekretarz Stanu

bip.mkidn. gov.pl

Istota projektu

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

1.

53.

Tytuł

2.

ZałoŜenia do
projektu ustawy
o obronności

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Uregulowanie spraw dotyczących obronności państwa
takich jak:
- zadania i kompetencje organów władzy publicznej
w zakresie obronności państwa;
- przygotowania obronne;
- zarządzanie zasobami osobowymi na potrzeby
obronności;
- militaryzacja;
- zadania przedsiębiorców na rzecz obronności
państwa;
- świadczenia na rzecz obrony;
- edukacja dla bezpieczeństwa;
- udzielanie zgody na słuŜbę w obcym wojsku;
- zasady pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich
przemieszczania się przez to terytorium.
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MON

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych
i Profesjonalizacji
bip.mon.gov.pl

Jednolite i systemowe ujęcie problematyki
dotyczącej sfery obronnej państwa,
traktującej całościowo sprawy przygotowania
struktur Rzeczypospolitej Polskiej do
funkcjonowania w sytuacji wystąpienia
zagroŜeń zewnętrznych. Częściowa
dezaktualizacja niektórych obowiązujących
aktualnie rozwiązań, utrata czytelności
wielokrotnie nowelizowanych aktów
prawnych oraz rozproszenie zagadnień
dotyczących problematyki obronnej w wielu
aktach prawnych.

Istota projektu

Lp.

1.

54.

Tytuł

2.

ZałoŜenia do
projektu ustawy
o słuŜbie wojskowej

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

3.

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

Uregulowanie spraw dotyczących słuŜby wojskowej
takich jak:
- stopnie wojskowe;
- przysięga wojskowa;
- zawodowa słuŜba wojskowa;
- inne rodzaje słuŜby wojskowej (słuŜba kandydacka,
słuŜba przygotowawcza, zasadnicza słuŜba
wojskowa, ćwiczenia wojskowe, słuŜba okresowa,
słuŜba wojenna);
- uprawnienia i obowiązki z tytułu pełnienia słuŜby
wojskowej;
- uposaŜenie i inne naleŜności pienięŜne Ŝołnierzy;
- wyróŜnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna;
- odpowiedzialność majątkowa;
- świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie
wypadków i chorób pozostających w związku
ze słuŜbą wojskową;
- zakwaterowanie Ŝołnierzy.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Adres
BIP

7.

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych
i Profesjonalizacji
bip.mon.gov.pl

Jednolite i systemowe ujęcie problematyki
dotyczącej słuŜby wojskowej, której zakres
obowiązku – zgodnie z art. 85 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej – powinna określać
ustawa.
Wprowadzone reformy, związane
z trwającym procesem profesjonalizacji Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
doprowadziły do zasadniczych zmian
w obszarze obywatelskiego obowiązku
słuŜby wojskowej, która to słuŜba od dnia
1 stycznia 2010 r. w warunkach stabilności
i braku zagroŜenia bezpieczeństwa państwa
pełniona być moŜe jedynie przez ochotników.

Istota projektu

Lp.

1.

55.

Tytuł

2.

ZałoŜenia do
projektu ustawy
o Siłach Zbrojnych

Organ
odpowiedzial
ny

3.

4.

5.

Jednolite i systemowe ujęcie problematyki
dotyczącej organizacji, przeznaczenia
i funkcjonowania Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Częściowa
dezaktualizacja niektórych obowiązujących
aktualnie rozwiązań, utrata czytelności
wielokrotnie nowelizowanych aktów
prawnych oraz rozproszenie zagadnień
dotyczących problematyki dotyczącej Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wielu
aktach prawnych.

Uregulowanie spraw dotyczących Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej takich jak:
- organizacja, przeznaczenie, funkcjonowanie i rozwój
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- zasady uŜycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;
- zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
- śandarmeria Wojskowa i wojskowe organy
porządkowe;
- znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- święta i uroczystości wojskowe;
- wyróŜnianie oddziałów i pododdziałów wojskowych.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

6.

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych
i Profesjonalizacji

Adres
BIP

7.

bip.mon.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

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

2.

3.

4.

ZałoŜenia do
projektu ustawy
wprowadzającej
ustawę o obronności,
ustawę o Siłach
Zbrojnych
Rzeczypospolitej
Polskiej i ustawę
o słuŜbie wojskowej

Obszerna reforma prawa obronnego
i wojskowego skutkująca uchyleniem
kilkunastu ustaw oraz potrzebą zmian szeregu
innych aktów normatywnych wymaga
wprowadzenia jej odrębnym aktem prawnym.

Uchylenie lub obszerna nowelizacja w szczególności
następujących aktów:
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposaŜeniu
Ŝołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 693, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta
Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303);
- z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej
(Dz. U. Nr 77, poz. 386);
- ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34,
poz. 154, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56,
z późn. zm.);
- ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uŜycia
lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117
z późn. zm.);
- ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu
wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zasadach ich przemieszczania się przez to
terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.);
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MON

6.

Adres
BIP

7.

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych
i Profesjonalizacji

bip.mon.gov.pl

1.

56.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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.

- ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 67, poz. 570);
- ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności
majątkowej Ŝołnierzy (Dz. U. Nr 89, poz. 967, z późn.
zm.);
- ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu
zadań na rzecz obronności państwa realizowanych
przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320,
z późn. zm.);
- ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o śandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
(Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach
odszkodowawczych przysługujących w razie
wypadków i chorób pozostających w związku
ze słuŜbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn.
zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2003 r. o słuŜbie wojskowej
Ŝołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz.
892, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie
wojskowej (Dz. U. z Nt 190, poz. 1474).
Dostosowanie innych ustaw do wprowadzonych zmian.
Określenie wpływu nowych regulacji na stosunki
powstałe pod działaniem ustaw dotychczasowych.
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Adres
BIP

7.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

3.

Przygotowanie nowych rozwiązań
systemowych dotyczących języka migowego
i innych środków wspierania komunikowania
się w celu zapewnienia dostępu dla osób
głuchych, niesłyszących i głuchoniemych
do instytucji publicznych i słuŜb ratowniczointerwencyjnych.
Obecnie brak jest ustawowych regulacji
dotyczących uprawnień osób wymagających
wspierania w komunikowaniu się.

Przygotowanie nowych rozwiązań prawnych mających
na celu zapewnienie równoprawnego uczestnictwa
oraz sprawnego funkcjonowania w sferze publicznej
osobom niepełnosprawnym z uszkodzonym narządem
słuchu (głuchych, głuchoniewidomych
i niedosłyszących) - w kontaktach z administracją
publiczną i słuŜbami ratowniczo-interwencyjnymi oraz
zapewnienia moŜliwości korzystania ze szkoleń i usług
w tym zakresie.

ZałoŜenia do projektu
ustawy
implementującej
dyrektywę 2009/52
przewidującej
minimalne normy
w odniesieniu do kar
i środków
stosowanych wobec
pracodawców
zatrudniających
nielegalnie
przebywających
obywateli krajów
trzecich

Dyrektywa powinna zostać transponowana
do prawa polskiego do dnia 20.07.2011 r.
Bardzo waŜne jest zatem sprawne
przeprowadzenie procesu legislacyjnego.
Planuje się, aby załoŜenia do projektu ustawy
zostały przygotowane najpóźniej na początku
września 2010.

Wprowadzenie do prawa polskiego nowych rozwiązań
wymaganych przepisami dyrektywy.

58.

MPIPS

6.

7.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Czesława
Ostrowska
Podsekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o języku
migowym i innych
środkach wspierania
komunikowania się

Adres
BIP

bip.mpips.gov.pl

1.

57.

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

Tytuł

2.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o ochronie
prawnej odmian
roślin

3.

Potrzeba dokonania zmian w obowiązującej
ustawie o ochronie prawnej odmian roślin
wynika z dotychczasowej praktyki
stosowania przepisów tej ustawy, która
wykazała, Ŝe część jej przepisów,
w szczególności w zakresie „odstępstwa
rolnego” wymaga uzupełnienia,
doprecyzowania lub korekty.

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

4.

5.

6.

MRiRW

Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu

Istotą projektu jest w szczególności:
1) poszerzenie katalogu gatunków roślin uprawnych
w stosunku, do których moŜliwe jest stosowanie
przez rolników instytucji odstępstwa rolnego,
2) poszerzenie kategorii tzw. „drobnych rolników”
tj. rolników uprawnionych do korzystania
z instytucji odstępstwa rolnego bez konieczności
uiszczania opłaty na rzecz hodowcy odmiany,
3) ustanowienie na rzecz organizacji hodowców
powiernictwa w zakresie wykonywania praw
i obowiązków wynikających ze stosowania przez
posiadaczy gruntów rolnych instytucji odstępstwa
rolnego.
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

7.

bip.minrol.gov.pl

1.

59.

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.

MSWiA

Piotr Stachańczyk
Podsekretarz Stanu

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy
o cudzoziemcach

1) Konieczność wdroŜenia do polskiego
porządku prawnego dyrektyw dotyczących
przyjmowania oraz powrotu obywateli
państw trzecich:
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz
Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie wspólnych norm
i procedur stosowanych przez państwa
członkowskie w odniesieniu do powrotów
nielegalnie przebywających obywateli
państw trzecich,
- dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia
25 maja 2009 r. w sprawie warunków
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich
w celu podjęcia pracy w zawodzie
wymagającym wysokich kwalifikacji,
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca
2009 r. przewidującej minimalne normy
w odniesieniu do kar i środków
stosowanych wobec pracodawców
zatrudniających nielegalnie przebywających
obywateli państw trzecich;
2) konieczność dostosowania prawa
polskiego do zmian wprowadzonych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 380/2008
z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1030/2002
ustanawiające jednolity wzór dokumentów
pobytowych dla obywateli państw trzecich;

1) Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących
wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców
z terytorium Polski;
2) wprowadzenie regulacji dotyczących warunków
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji;
3) ujednolicenie norm i procedur dotyczących
wydalania cudzoziemców z Polski, wynikających
z wdroŜenia dyrektywy 2008/115/WE;
4) wprowadzenie gwarancji dla cudzoziemców podczas
procedur w sprawie wydalenia wynikającego
z wdroŜenia dyrektywy 2008/115/WE;
5) wprowadzenie procedury pobierania danych
biometrycznych potrzebnych do wydania kart pobytu
i ewentualnie wymogów dotyczących fotografii
dołączanych do wniosku o udzielenie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia
na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE oraz do wniosku o wymianę
karty pobytu.
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Adres
BIP

7.

bip.mswia.gov.pl

1.

60.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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.

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu

Adres
BIP

7.

3) dostosowanie polskiego prawa
do orzeczenia wstępnego Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w
sprawie C-291/05 Minister voor
Vreemelingenzaken en Integrafie v. RNG
Eind

61.

Konieczność uregulowania kwestii
dotyczących uzyskiwania przez lekarzy
umiejętności z zakresu węŜszych dziedzin
medycyny ma na celu zapewnienie
właściwiej liczby wykwalifikowanej kadry
w związku z występującymi jej niedoborami.

Regulacje zawarte w projekcie dotyczyć będą
uzyskiwania umiejętności z zakresu węŜszych dziedzin
medycyny lub udzielania określonych świadczeń
zdrowotnych.
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bip.mz.gov.pl

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy o zawodach
lekarza i lekarza
dentysty

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

5.

2.

3.

4.

ZałoŜenia do projektu
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
zamówień publicznych

Dostosowanie przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych do postanowień
dyrektywy 2009/81/WE z dnia 13 lipca
2009 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania niektórych zamówień na roboty
budowlane, dostawy i usługi przez instytucje
lub podmioty zamawiające w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.

1) Implementacja dyrektywy 2009/81/WE z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania niektórych zamówień na roboty
budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub
podmioty zamawiające w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE;
2) zapewnienie większej elastyczności zamawiającym
przy udzielaniu zamówień publicznych (klasycznych,
sektorowych i obronnych) oraz zwiększenia
transparentności udzielania zamówień publicznych;
3) ewentualne korekty ustawy Prawo zamówień
publicznych, które mogą wyniknąć z dokonywanego
obecnie przeglądu ustawy Prawo zamówień
publicznych pod kątem zgodności z ciągle
zmieniającym się prawem europejskim w tym
zakresie (m.in. z orzecznictwem Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości).
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UZP

6.

Adres
BIP

7.

Jacek Sadowy
Prezes UZP

bip.uzp.gov.pl

1.

62.

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

