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STYCZEŃ - MARZEC
1.

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).

2

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

Celem aktu jest wdrożenie dyrektywy tzw.
PSD, dzięki której podmioty świadczące
szeroki zakres usług płatniczych
(międzynarodowe przekazy pieniężne, wpłaty
na rachunki bankowe, wydawanie kart
płatniczych, rozliczenie kart płatniczych,
płatności mobilne, płatności internetowe)
zostaną objęte nowym reżimem 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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Nowelizacja ustawy o doradztwie
podatkowym wynika z konieczności
implementacji postanowień dyrektywy
2006/123/WE dot. usług na rynku
wewnętrznym do krajowego porządku
prawnego w terminie wyznaczonym
przez Komisję Europejską tj. do dnia
29.12.2009r.

Wprowadzenie zakazu organizowania gier
w sieci Internet i uczestnictwa w grach
urządzanych w sieci Internet (za
wyjątkiem urządzania zakładów
wzajemnych przez sieć Internet) oraz
możliwości jego skutecznego
egzekwowania przez służby kontrolne.
Określenie warunków eksploatacji
urządzeń do gier oraz wprowadzenie
systemu rejestracji gości we wszystkich
ośrodkach gier i audiowizyjnego systemu
kontroli gier w kasynach gry.
Generalnym założeniem nowelizacji,
wynikającym z uregulowań dyrektywy
2006/123/WE, będzie ograniczenie barier
(w tym także systemów zezwoleń) dla
podejmowania lub prowadzenia
działalności usługowej oraz wzmocnienie
praw usługobiorców.
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Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie
podatkowym

Projekt nowelizacji ustawy o grach
hazardowych został opracowany w
związku z koniecznością wprowadzenia
do tej ustawy przepisów technicznych
regulujących obszar gier hazardowych,
w tym zakładów wzajemnych.
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Organ
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bip.mofnet.gov.pl
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o grach hazardowych
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo bankowe, ustawy
o działalności ubezpieczeniowej,
ustawy o funduszach
inwestycyjnych, ustawy o
obrocie instrumentami
finansowymi oraz ustawy o
nadzorze nad rynkiem
finansowym

Konieczność implementacji dyrektywy
2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 września 2007 r.
zmieniającej dyrektywę Rady
92/49/EWG oraz dyrektywy
2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE
i 2006/48/WE w zakresie zasad
proceduralnych i kryteriów oceny
stosowanych w ramach oceny
ostrożnościowej przypadków nabycia lub
zwiększenia udziałów w podmiotach
sektora finansowego.

Ustawa wprowadzi nowe, ujednolicone zasady
proceduralne i kryteria oceny inwestorów
nabywających lub zwiększających udziały w
podmiotach sektora finansowego.
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Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu
MF

4

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
Obecne regulacje ustawy o podatku od
Wdrożenie PKWiU 2008 do ustawy o
ustawy o podatku od towarów i towarów i usług oparte są na
podatku od towarów i usług.
usług
nieobowiązującej już PKWiU 1997,
projekt rozporządzenia Rady Ministrów
przewiduje możliwość stosowania tej
klasyfikacji dla potrzeb m.in. tego
podatku do końca 2009 r., konieczne
zmiany muszą być wprowadzone ustawą.

bip.mofnet.gov.pl
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6.

4

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 możliwości nadużyć
podatkowych w obrocie niektórymi
towarami; wprowadzenie zmian o
charakterze doprecyzowującym.
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Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu

MF

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
Konieczność wdrożenia PKWiU 2008 do Dostosowanie ustawy o zryczałtowanym
ustawy o podatku dochodowym ustaw podatkowych.
podatku dochodowym od niektórych
od osób fizycznych, ustawy o
przychodów osiąganych przez osoby
podatku dochodowym od osób
fizyczne, ustawy o podatku dochodowym
prawnych oraz ustawy o
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
zryczałtowanym podatku
dochodowym od osób prawnych do
dochodowym od niektórych
wprowadzanej nowej kwalifikacji PKWiU
przychodów osiąganych przez
2008.
osoby fizyczne

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl

7.

Projekt ustawy o zmianie
Wprowadzenie zmian w zakresie badania
ustawy o podatku od towarów i kas rejestrujących oraz wydawania
usług
potwierdzeń; konieczność wprowadzenia
regulacji dostosowujących do zmian w
przepisach unijnych oraz w prawie
celnym, jak również wprowadzenie
rozwiązań eliminujących możliwości
nadużyć oraz zmian o charakterze
doprecyzowującym.
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10. Projekt ustawy o efektywności
energetycznej

Konieczność dostosowania polskich
przepisów o podatku akcyzowym do
wymogów prawa europejskiego oraz do
potrzeb praktyki.

Wdrożenie 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 uchylającego rozporządzenie
(EWG) nr 339 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008).

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.

Projekt ustawy stanowi transpozycję
dyrektywy 2006/32/We w sprawie
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
poprawą efektywności wytwarzania,
przesyłu i użytkowania energii.
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Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu
MF

6

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu
MG

MG

Waldemar
Pawlak
Wiceprezes
Rady
Ministrów
Minister
Gospodarki

bip.mg.gov.pl

Przewidywane wejście w życie ustawy
od 1 kwietnia 2010r.
Projekt stanowi implementację nowej
dyrektywy horyzontalnej, tj. dyrektywy
Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008r.
w sprawie ogólnych zasad dotyczących
podatku akcyzowego, uchylającej
dyrektywę 92/12/EWG.

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o systemie oceny
zgodności oraz niektórych
innych ustaw
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11. Projekt ustawy o podpisach
elektronicznych

4

Wprowadzenie nowych rodzajów usług
podpisu elektronicznego oraz usług z nim
związanych. Podniesienie
konkurencyjności rynku poprzez
uproszczenie systemu rejestracji
podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne. Dostosowanie ustawy do
siatki pojęciowej dyrektywy 1999/93/WE
oraz zmiana przepisów dotyczących
uznawania certyfikatów z zagranicy.

Konieczność transponowania przepisów
Dyrektywy 2007/23/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzania do obrotu
wyrobów pirotechnicznych.

Implementacja przepisów dyrektywy ma
na celu stworzenie spójnych ram prawnych
na poziomie Wspólnoty. Istota zmian
będzie polegała na: określeniu
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa
dla wyrobów pirotechnicznych, określeniu
systemu znakowania, wprowadzeniu
nowej klasyfikacji wyrobów
pirotechnicznych i związanych z nią
ograniczeń wiekowych w dostępie do ich
nabywania, wprowadzeniu procedur
zgodności w odniesieniu do badań.
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Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu
MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

Dopuszczenie nowych usług
certyfikacyjnych w zakresie podpisu
elektronicznego, co pozwoli urzędom i
przedsiębiorcom na lepsze dostosowanie
rodzaju i ceny stosowanych
elektronicznych narzędzi podpisywania i
uwierzytelnienia, aktualizacja rozwiązań
prawnych przyjętych w ustawie do
potrzeb działań związanych z
informatyzacją urzędów administracji
publicznej.

Organ
odpowiedzialny

bip.mg.gov.pl

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz
ustawy o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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Tytuł

1
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13. Projekt ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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Istotą projektu jest określenie zasad
organizacji rynków transportu
publicznego, zarządzania usługami
przewozowymi na tych rynkach, a także
kwestie związane z finansowaniem
transportu publicznego, w tym
dofinansowanie usług nierentownych o
charakterze użyteczności publicznej.

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

8

bip.mi.gov.pl

Dnia 23 października 2007 r. uchwalone
zostało rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
usług publicznych w zakresie kolejowego i
drogowego transportu pasażerskiego oraz
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr
1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (weszło w życie
z dniem 3 grudnia 2009 r.). Rozporządzenie
UE zawiera zbiór instrumentów, które będą
mogły być stosowane przez władze krajowe
w ramach prawa europejskiego w celu
realizacji wybranych przez te kraje
systemów funkcjonowania transportu
publicznego. Rozporządzenie nie określa
sposobu realizacji usług transportu
publicznego oraz roli władzy w określeniu
zakresu i jakości usług. Nie ustanawia też
instytucjonalnych struktur zarządzania
transportem publicznym oraz nie narzuca
jednolitego europejskiego mechanizmu,
który miałby być stosowany we wszystkich
państwach europejskich. W obowiązujących
w Polsce przepisach wykonywanie transportu
jest regulowane przez cztery ustawy (o
transporcie drogowym, o transporcie
kolejowym, o żegludze śródlądowej, Prawo
przewozowe). Każda z tych ustaw we
właściwym dla siebie zakresie reguluje
kwestie wykonywania regularnych
przewozów osób. Ponadto, w obowiązującym
stanie prawnym samorządy województw nie
mają możliwości aktywnego oddziaływania
na układ sieci komunikacyjnych, integracje
systemów transportowych i na jakość usług
przewozowych.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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Zmiany wynikają z doświadczeń
związanych ze stosowaniem ustawy
Prawo telekomunikacyjne oraz promują
rozwiązania prokonsumenckie,
proinwestycyjne. Ponadto projekt usuwa
niezgodność w zakresie regulacji
dyrektywy ramowej 2002/21/WE oraz
przepisów krajowych (wyrok w sprawie
C-492/07 Komisja WE przeciwko RP).

Wprowadzenie skuteczniejszych i bardziej
przejrzystych uregulowań prawnych
dotyczących rynku telekomunikacyjnego,
które powinny przyczynić się do:
- rozwoju infrastruktury
telekomunikacyjnej,
- lepszej ochrony użytkowników usług
telekomunikacyjnych m. in. w zakresie
korzystania z usług o podwyższonej
opłacie,
- zapewnienia ochrony abonenta w
przypadku naruszenia integralności sieci
telekomunikacyjnej,
- wprowadzenia regulacji zapewniających
ochronę użytkowników przed
przesyłaniem informacji
niezamówionych (spam),
- usprawnienia procedur współpracy
międzyoperatorskiej.

14. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
telekomunikacyjne
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Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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Magdalena Gaj
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl
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Przedmiotowy projekt opracowano ze
względu na konieczność dostosowania
przepisów o wyrobach budowlanych do:
- rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr
764/2008 ustanawiającego procedury
dotyczące stosowania niektórych
krajowych przepisów technicznych do
produktów wprowadzonych legalnie do
obrotu w innym państwie
członkowskim,
- rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) 765/2008
ustanawiającego wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu.

Projekt zakłada zmiany i uzupełnienia
legislacyjne dotyczące zasad i procedur
kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu, w celu
wdrożenia rozwiązań zapewniających
podniesienie efektywności działań
kontrolnych.
Wejście w życie ustawy powinno, w
wyniku zwiększenia intensywności i
skuteczności działań kontrolnych organów
nadzoru budowlanego, przyczynić się do
skuteczniejszej ochrony nabywców
wyrobów budowlanych przed wyrobami
niebezpiecznymi lub wyrobami o gorszych
właściwościach użytkowych niż
deklarowane przez producenta, a w
konsekwencji do podniesienia
bezpieczeństwa użytkowania obiektów
budowlanych oraz do utrzymania
zgodności polskiego prawa, w zakresie
objętym nowelizowaną ustawą, z prawem
wspólnotowym.

15. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodności
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Olgierd Roman
Dziekoński
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Lp.

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

16. Projekt ustawy o przewozie
towarów niebezpiecznych

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

Istota projektu

4

11

Adres
BIP

5

6

7

Maciej
Jankowski
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Istotą projektu jest określenie w jednym
akcie prawnym zasad podejmowania i
wykonywania działalności w zakresie
przewozu drogowego, koleją i żeglugą
śródlądową towarów niebezpiecznych oraz
organów właściwych do sprawowania
kontroli tej działalności, mające na celu
wdrożenie 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
używanych do przewozu towarów
niebezpiecznych.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

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).

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).

17. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o transporcie
kolejowym
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Juliusz
Engelhardt
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Lp.

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

18.

Istota projektu

4

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Postęp w zakresie konstrukcji pojazdów i
Projekt ustawy o dopuszczeniu Projekt ustawy wdraża postanowienia
ich wyposażenia wymusza zmianę systemu
pojazdów do ruchu drogowego dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 września dopuszczenia pojazdów do ruchu
drogowego, który zgodnie z obowiązującymi
2007 r. ustanawiającej ramy dla
homologacji pojazdów silnikowych i ich przepisami w zakresie homologacji, badań
technicznych i rejestracji pojazdów nie
przyczep oraz układów, części i
spełnia wszystkich oczekiwań
oddzielnych zespołów technicznych
zainteresowanych stron. Dlatego też
przeznaczonych do tych pojazdów
wyłączono z ustawy z dnia 20 czerwca
(,,dyrektywa ramowa”). Ponadto projekt
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
implementuje rozporządzenie (WE) nr
2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
715/2007 Parlamentu Europejskiego i
wszystkie regulacje dotyczące powyższych
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w
zagadnień i stworzono nową ustawę o
sprawie homologacji typu pojazdów
dopuszczeniu pojazdów do ruchu
silnikowych w odniesieniu do emisji
drogowego. Zachowano wszystkie regulacje
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich odpowiadające aktualnym wymogom jak
pojazdów pasażerskich i użytkowych
również wzbogacono o nowe regulacje
(Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu niezbędne dla prawidłowego
do informacji dotyczących naprawy i
funkcjonowania systemu dopuszczenia
pojazdu do ruchu drogowego. Jednocześnie
utrzymania pojazdów.
projektowana ustawa zapewnia harmonizację
z regulacjami prawnymi UE w
przedmiotowym zakresie, w szczególności
są to:
- homologacja 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 wyposażenia i części,
- sankcje karne za niestosowanie się do
wymogów dyrektywy 2007/46/WE,

13

MI

bip.mi.gov.pl

- uproszczenie procesu rejestracji
pojazdów,

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

Tytuł

1

2

3

4

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 nadawania
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.

19. Projekt ustawy o wdrożeniu
naziemnej telewizji cyfrowej
DVB-T

14

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Magdalena Gaj
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Lp.

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

20. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Koleje Państwowe

4

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.).

Projekt ma na celu implementację
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 także nowe regulacje
dotyczące linearnych i nielinearnych
usług medialnych. Projekt dotyczył będzie
także regulacji odnośnie reklam i
lokowania produktów.

15

Adres
BIP

5

6

7

Juliusz
Engelhardt
Podsekretarz
Stanu

MI

Piotr
Żuchowski
Sekretarz Stanu
MKiDN

bip.mkidn.gov.pl

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.

Organ
odpowiedzialny

bip.mi.gov.pl

21. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

22. Projekt ustawy o nadaniu
nowej nazwy Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu

4

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27
Zmiana polega na zmianie nazwy
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
„Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu”
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z
na „Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu”.
późn. zm. ) daje uczelniom spełniającym
wymagania określone w tym przepisie
możliwość używania w swej nazwie
wyrazu „uniwersytet” uzupełnionego
przymiotnikiem lub przymiotnikami
określającymi profil uczelni. Stosownie
do powołanego przepisu nadanie nazwy
„uniwersytet”, uzupełnionej
przymiotnikiem, uzależnione jest od
posiadania przez uczelnię sześciu
uprawnień do nadawania stopnia
naukowego doktora, w tym co najmniej
czterech uprawnień w zakresie nauk
objętych profilem uczelni. Akademia
Sztuk Pięknych w Poznaniu spełnia
wymogi określone w art. 3 ust. 3.
Wprowadzenie nowego modelu
zarządzania szkolnictwem wyższym, w
tym stworzenie mechanizmów
racjonalnego finansowania szkolnictwa
wyższego i poprawy jakości kształcenia,
oraz wprowadzenie zmian dotyczących
studiów i studentów.
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Adres
BIP

5

6

7

Tomasz Merta
Podsekretarz
Stanu

MKiDN

MNiSW

Prof. Barbara
Kudrycka
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego

bip.mnisw.gov.pl

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

Organ
odpowiedzialny

bip.mkidn.gov.pl

23. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz innych ustaw

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

25. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Reforma terenowych organów
administracji wojskowej.

Zniesienie okręgów wojskowych i
przekształcenie Wojewódzkich Sztabów
Wojskowych w Regionalne Sztaby
Wojskowe.

26. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zasadach pobytu
wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zasadach ich przemieszczania
się przez to terytorium

Dostosowanie przepisów do zmian
wprowadzonych w ustawie z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.
2416, z późn. zm.).

6

7

MNiSW

MON

Umożliwienie Ministrowi Obrony
Narodowej udzielania upoważnienia do
wyrażania zgody na pobyt oraz
przemieszczanie się przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wojsk obcych,
nie tylko jak obecnie Szefowi Sztabu
Generalnego WP lub dowódcy rodzaju Sił
Zbrojnych, ale również Dowódcy
Operacyjnemu Sił Zbrojnych i Szefowi
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w
określonych sytuacjach.

17

MON

Prof. Barbara
Kudrycka
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego

gen. Franciszek
Gągoł
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

den. dyw.
Zbigniew Tłok
- Kosowski
Szef
Inspektoratu
Wsparcia Sił
Zbrojnych

biuletyn.mon.gov.pl

Wprowadzenie nowego modelu kariery
naukowej.

5

biuletyn.mon.gov.pl

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

Adres
BIP

bip.mnisw.gov.pl

24. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie
sztuki

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

Konieczność dostosowania przepisów
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o
służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby
Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104,
poz. 710, z późn. zm.) do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9
lipca 2009 r. (sygn. akt. K 31/08).

Poszerzenie kręgu osób, spośród których
obwiniony w postępowaniu
dyscyplinarnym będzie mógł wybrać
obrońcę (adwokat albo radca prawny), z
zastrzeżeniem posiadania przez te osoby
odpowiedniego poświadczenia
bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o
ochronie informacji niejawnych.

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia
2009 r. Sygn. K6/08 poprzez usunięcie
delegacji uznanych przez Trybunał
Konstytucyjny za niezgodne z
Konstytucją i przeniesienie ich treści do
ustawy.

Dostosowanie ustawy o pomocy
społecznej do ustawy zasadniczej.

29. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o pomocy społecznej

6

7

MON

MON

płk Janusz
Nosek
Szef Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego
płk Radosław
Kujawa
Szef Służby
Wywiadu
Wojskowego
Marek Bucior
Sekretarz Stanu

MPiPS

18

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

28. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu
Wojskowego

5

biuletyn.mon.gov.pl

Udział polskich żołnierzy i pracowników Zapewnienie weteranom odpowiedniego
cywilnych w licznych operacjach
uhonorowania za udział w misjach.
militarnych i pokojowych wymaga
nadania im odrębnego statusu i
związanych z tym uprawnień.

Adres
BIP

biuletyn.mon.gov.pl

27. Projekt ustawy o weteranach
misji pokojowych i
stabilizacyjnych

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

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

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

30. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Czesława
Ostrowska
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

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.

Położenie 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
różnorodnych form środowiskowej
pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.
Z drugiej strony, gdy dobro dziecka jest
zagrożone i nie może ono przebywać w
rodzinie własnej, projekt wprowadza
szereg rozwiązań służących rozwojowi
systemu opieki nad dzieckiem. Zakłada
się, że wdrożenie proponowanych zmian
przyczyni się w perspektywie najbliższych
kilku lat do rozwoju rodzinnych form
opieki zastępczej i zmiany niepokojącej
tendencji do umieszczania dziecka
pozbawionego opieki rodziny w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

31. Projekt ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej nad dzieckiem

20

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

Opracowanie projektu ma na celu
dostosowanie obecnie obowiązujących
przepisów do przepisów rozporządzenia
Komisji (WE) nr 380/2009 z dnia 8 maja
2009 r. zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 796/2004 ustanawiające
szczegółowe zasady wdrażania zasady
współzależności, modulacji oraz
zintegrowanego systemu administracji
i kontroli przewidzianych
w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne
zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiającym
określone systemy wsparcia dla
rolników, oraz wdrażania zasady
współzależności przewidzianej
w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 479/2008 (Dz. Urz. UE L 116 z
09.05.2009, str. 9).

Projekt ma na celu stworzenie podstaw
prawnych do stosowania przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
potrąceń kwot sankcji spowodowanych
nieprawidłowościami wynikającymi z
wniosków złożonych przez producentów
rolnych o płatności bezpośrednie, od
wszelkich płatności dokonywanych na
rzecz rolników z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG)
i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW),
w ramach różnych programów pomocy.

Opracowanie projektu ma w
szczególności na celu umożliwienie
efektywniejszej realizacji przez Agencję
Nieruchomości Rolnych zadań
powierzonych jej na podstawie
przepisów ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa oraz przepisów ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego.

Projekt przewiduje zmianę
obowiązujących umów dzierżawy w
zakresie możliwości wyłączenia z
przedmiotu dzierżawy 30 % użytków
rolnych, a następnie przeznaczenie ich do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
rzecz rolników indywidualnych. Projekt
ma na celu przyspieszenie sprzedaży
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa.

32. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

33. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

21

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

Lp.

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

34. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o produktach
pochodzenia zwierzęcego

4

Konieczność ujednolicenia terminologii
stosowanej w ustawie o produktach
pochodzenia zwierzęcego z terminologią
określoną w rozporządzeniu (WE) nr
853/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.
Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r., str. 55),
a także zmiana dotycząca rejestracji
zakładów przez powiatowego lekarza
weterynarii polegająca na właściwym
odwołaniu się do przepisów
wspólnotowych oraz umożliwieniu
rejestracji przedsiębiorstw zajmujących
się pośrednictwem w obrocie żywnością
pochodzenia zwierzęcego oraz
prowadzeniu rejestru zakładów
zatwierdzonych do produkcji na rynki
państw trzecich; zmiana zakresu
prowadzenia działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej; umożliwienie
rejestracji sprzedaży bezpośredniej
produktów pszczelich.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu wynika
z konieczności doprecyzowania prawa
krajowego związanego z przepisami
wspólnotowymi, w szczególności z
dyrektywą Rady nr 2002/99/WE,
rozporządzeniem (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. oraz
rozporządzeniem (WE) nr 853/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wdrożenia do prawa
krajowego zmienionych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie wspólnej
organizacji rynków rolnych.

Zmiana zasad wdrażania mechanizmu
„szklanka mleka”, odpowiadającego
przewidywanym środkom finansowym
przeznaczonym na ten cel.
Dostosowanie zakresu zadań
realizowanych przez Agencję Rynku
Rolnego w ramach interwencji na rynku
mleka i przetworów mlecznych, zmiana
zasad obliczania wysokości kwot
indywidualnych przyznawanych z
krajowej rezerwy.
Uchylenie przepisów dotyczących
przyznawania pomocy do upraw roślin
energetycznych, pomocy do plantacji
trwałych oraz pomocy do rzepaku.
Ustanowienie podstaw prawnych dla
realizacji wsparcia specjalnego, o którym
mowa w art. 68 rozporządzenia Rady
(WE) Nr 73/2009.
Zmiana niektórych regulacji w celu
usprawnienia funkcjonowania systemów
wsparcia bezpośredniego.
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Adres
BIP

5

6

7

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu jest związane z
uchyleniem rozporządzenia Rady (WE)
nr 1782/2003 oraz aktów wykonawczych
do tego rozporządzenia i zastąpieniem
go rozporządzeniem Rady (WE) nr
73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
ustanawiającym wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego dla
rolników w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiającym określone
systemy wsparcia dla rolników,
zmieniającym rozporządzenia (WE) nr
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr
378/2007 oraz uchylającym
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.
Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) oraz
wydaniem aktów wykonawczych do
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.minrol.gov.pl

35. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Opracowanie projektu wynika
z doświadczeń zebranych w toku
dotychczasowego procesu wdrażania 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 możliwości 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 nienależnie
wykorzystanych środków poniżej 100
euro. Ponadto projekt rozszerzy katalog
okoliczności wyłączających konieczność
zwrotu przyznanej pomocy w razie
niewykonania w całości lub części
obowiązków nałożonych na beneficjenta,
a w zakresie spraw dotyczących podejścia
Leader, projekt uelastyczni możliwości
finansowania funkcjonowania lokalnych
grup działania.

37. 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
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Lp.

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

38. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o paszach

4

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.

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.
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6

7

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

MS

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

bip.ms.gov.pl

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

5

bip.ms.g

40. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny

Adres
BIP

ov.pl

39. Projekt ustawy o państwowych Potrzeba zwiększenia dostępu do
Proponowane zmiany obejmują:
egzaminach prawniczych
zawodów prawniczych oraz rozszerzenie - państwowe egzaminy prawnicze I i II
katalogu podmiotów świadczących
stopnia;
pomoc prawną.
- wykonywanie podstawowych czynności
prawniczych jako doradca prawny.

Organ
odpowiedzialny

bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wykonania
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).

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

41. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wykonywaniu kary
pozbawienia wolności poza
zakładem karnym w systemie
dozoru elektronicznego

Projektowana ustawa ma na celu
usprawnienie procedur związanych ze
stosowaniem instytucji wykonywania
kary pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego.

Istota projektu

4

26

Adres
BIP

5

6

7

Piotr Kluz
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

Projektowane zmiany obejmują:
- racjonalizację i usprawnienie systemu
udzielania zezwoleń na odbywanie kary
pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego;
- modyfikację podziału obowiązków
podmiotów uczestniczących w
wykonywaniu kary pozbawienia
wolności w systemie dozoru
elektronicznego, polegającą w
szczególności na likwidacji części
obowiązków spoczywających, zgodnie z
dotychczasowym brzmieniem ustawy, na
sądowych kuratorach zawodowych i
sędziach penitencjarnych;
- poszerzenie kręgu skazanych, którzy
mogą odbywać orzeczoną karę
pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

42. Projekt ustawy o zasadach
wykonywania niektórych
uprawnień Skarbu Państwa

4

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

Uchwalenie ustawy jest jedyną
możliwością naprawienia krzywd jakich
doznali obywatele na skutek
przeprowadzonych procesów
nacjonalizacyjnych oraz pozwoli na
ostateczne zamknięcie negatywnych
relacji między obywatelem a państwem
w tym obszarze.

Istotą ustawy jest złagodzenie krzywd
doznanych przez dawnych właścicieli w
toku przeprowadzonych procesów
nacjonalizacyjnych na podstawie
wydanych w latach 1944-1962 dekretów
PKWN i ustaw uchwalonych przez Sejm
PRL.

Adres
BIP

5

6

7

Zdzisław
Gawlik
Podsekretarz
Stanu

MSP

27

MSP

Krzysztof
Hubert
Łaszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

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 umożliwiających
skuteczne motywowanie kadry
zarządzającej spółek oraz dokonywania
efektywnej i pozytywnej selekcji
członków organów spółek Skarbu
Państwa.

Organ
odpowiedzialny

bip.msp.gov.pl

43. Projekt ustawy o
świadczeniach pieniężnych
przyznawanych niektórym
osobom, których dotyczyły
procesy nacjonalizacji

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

44. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw

Konieczność dostosowania
obowiązujących przepisów prawa do
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009
z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks
wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z
15.09.09r., str. 1).

Istota projektu

4

28

Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Piotr
Stachańczyk
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

Konieczna jest zmiana obowiązujących
przepisów prawa regulujących warunki i
procedury wydawania, przedłużania i
unieważniania wiz.
Wspólnotowy Kodeks Wizowy stanowi
kodyfikację obowiązującego
prawodawstwa wspólnotowego w
dziedzinie wspólnej polityki wizowej.
Obowiązujące dotychczas akty prawne
regulujące warunki i procedury
wydawania, przedłużania i unieważniania
wiz zostały zebrane w jeden akt prawny.
Przepisy Wspólnotowego Kodeksu
Wizowego zostały wprowadzone do
porządku prawnego aktem prawnym o
randze rozporządzenia, nie jest zatem
konieczna ich implementacja do polskiego
porządku prawnego. Konieczne jest jednak
unormowanie spraw, które zgodnie z
przepisami rozporządzenia powinny zostać
określone w prawie krajowym państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Zmianie ulegną również przepisy
dotyczące wpisywania zaproszeń do
ewidencji zaproszeń.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Implementacja przepisów unijnych tj.
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009
z dnia 28 maja 2009 r. zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) Nr
2252/2004 w sprawie norm dotyczących
zabezpieczeń i danych biometrycznych
w paszportach i w dokumentach podróży
wydawanych przez państwa
członkowskie (Dz. U. UE L z dnia 6
czerwca 2009 r.) w zakresie zwolnienia z
obowiązku pobierania odcisków palców
dzieci do 12 roku życia.

4

Zwolnienie z obowiązku składania
odcisków palców ubiegających się o
wydanie paszportu:
- dzieci do 12 roku życia;
- osób, od których pobranie odcisków jest
fizycznie niemożliwe.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

45. Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.
1027 z późn. zm.)

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1

2

3

4

46. Projekt ustawy o dowodach
osobistych (pl.ID)

W związku z ustaleniem w projekcie
ustawy o ewidencji ludności daty 31
grudnia 2010 r. jako ostatniego dnia w
którym obowiązywać będą
dotychczasowe regulacje dotyczące
dowodów osobistych, a także z uwagi na
konieczność wprowadzenia nowego
wzoru tego dokumentu istnieje
konieczność opracowania odrębnych
przepisów w randze ustawy regulujących
tę tematykę.

Konieczność wyodrębnienia unormowań
dotyczących dowodu osobistego
z dotychczasowych regulacji wspólnych
z ewidencją ludności wynika
z autonomiczności systemu wydawania
dowodów osobistych.
Stworzenie warunków prawnych do
stosowania wielofunkcyjnych
elektronicznych dokumentów dających
gwarancję bezpiecznej identyfikacji osoby
poprzez zapewnienie:
- bezpieczeństwa i spójności systemu,
- wiarygodności dokumentów.
Opracowanie wzoru dowodu osobistego
posiadającego poza warstwą graficzną
również część elektroniczną
umożliwiającą potwierdzanie tożsamości
osoby dokonującej czynności drogą
elektroniczną oraz umożliwiającego
dostęp do innych rejestrów.

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

Konieczność dostosowania
prawodawstwa Polskiego do wymogów
UE wynikających z wejścia w życie
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
zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz
planów zarządzania ryzykiem
powodziowym.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

Leszek
Karwowski
Prezes KZGW
MŚ/KZGW

bip.kzgw.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

Lp.

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

48. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (w zakresie
spraw poważnych awarii)

Konieczność dostosowania prawa w
związku z nieprawidłową transpozycją
dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9
grudnia 1996 r. w sprawie kontroli
niebezpieczeństwa poważnych awarii
związanych z substancjami
niebezpiecznymi.

Istota projektu

4

31

Adres
BIP

5

6

7

Andrzej
Jagusiewicz
Główny
Inspektor
Ochrony
Środowiska

MŚ/GIOŚ

bip.mos.gov.pl

Zmiana ustawy ma na celu:
- wprowadzenie definicji „składowanie”,
- precyzyjne określenie zmian w
zakładach, w przypadku których
wymagana jest zmiana programu
zapobiegania awariom,
- wprowadzenie obowiązku ustalenia przez
właściwego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej grupy
zakładów, które mogą spowodować
występowanie „efektu domino”,
- wprowadzenie obowiązku ustalenia
procedur konsultacyjnych dotyczących
polityki przestrzennej, z właściwymi
organami Państwowej Straży Pożarnej
i wojewódzkimi inspektorami ochrony
środowiska,
- umożliwienie społeczeństwu wyrażenia
opinii w kwestii powstania nowych
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii,
- wprowadzenie obowiązku regularnego
informowania – przez prowadzącego
zakład o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii – społeczeństwa o
zagrożeniach,
- wprowadzenie obowiązku informowania,
że zakład zlokalizowany w pobliżu
granicy innego państwa członkowskiego
nie stanowi zagrożenia transgranicznego.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Implementacja dyrektywy 2005/28/WE
Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia
2005 r., która weszła w życie 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
życie w dniu 30 kwietnia 2004 r. (termin
implementacji upłynął w dniu 30
października 2005 r.), dyrektywy
2009/9/WE, Orzeczenia C-374/05 Giniec
Orzeczenie C-143/09 LudwigsApotheke, które weszło w życie w dniu
25 lutego 2009 r. (termin implementacji
upłynął w dniu 6 września 2009 r.).

Wykonanie prawa Unii Europejskiej,
w tym także 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
także 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.

49. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo farmaceutyczne
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MZ

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

Konieczność przygotowania projektu
ustawy związana jest z wejściem w życie
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
przedłużenia 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 wydłużenie 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 przedłużenie
ważności uzyskanych dotąd pozwoleń na
obrót produktami biobójczymi do
momentu możliwości 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.).

50. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o produktach
biobójczych
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MZ

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

Lp.

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

51. Projekt ustawy o uchyleniu
ustawy o wyrobach
stosowanych w medycynie
weterynaryjnej oraz zmianie
niektórych ustaw

Wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Termin implementacji dyrektywy
upłynął w dniu 31 grudnia 2008 r.
Dyrektywa weszła w życie z dniem 8
kwietnia 2008 r.

Istota projektu

4

34

Adres
BIP

5

6

7

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

bip.mz.gov.pl

Dokonanie zmian wynikających z
konieczności wprowadzenia do polskiego
porządku prawnego przepisów
wynikających z Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/13/WE z dnia
11 marca 2008 r. uchylającej dyrektywę
Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do sprzętu
elektromedycznego stosowanego w
weterynarii (uchylenie niektórych
przepisów przedmiotowej ustawy).
Projektem ustawy zostaną także dokonane
zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w
innych ustawach w zakresie dotyczącym
wyrobów stosowanych do diagnostyki in
vitro u zwierząt.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

52. Projekt ustawy o nadaniu
Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie nazwy
„Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie”

Konieczność opracowania projektu
ustawy wynika z przepisu art. 255 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.). Zmiana ma
charakter porządkujący, dostosowujący
nazwę uczelni do wymagań art. 3 ust. 3
niniejszej ustawy.

Istota projektu

4

35

Adres
BIP

5

6

7

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

bip.mz.gov.pl

Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym, daje
uczelniom, których jednostki
organizacyjne posiadają co najmniej sześć
uprawnień do nadawania stopnia
naukowego doktora, w tym co najmniej
cztery w zakresie nauk objętych profilem
uczelni - możliwość używania w swojej
nazwie wyrazu „uniwersytet”
uzupełnionego przymiotnikiem lub
przymiotnikami w celu określenia profilu
uczelni.
Pomorska Akademia Medyczna w
Szczecinie spełnia kryteria ustawowe
odnośnie liczby posiadanych uprawnień do
nadawania stopnia naukowego doktora,
posiada bowiem uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego:
- doktora nauk medycznych w zakresie:
medycyny (3 wydziały), biologii
medycznej (1 wydział), stomatologii (1
wydział);
- doktora nauk o zdrowiu w dziedzinie
nauki o zdrowiu (1 wydział).

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

53. Projekt ustawy w sprawie
wdrożenia niektórych
przepisów Unii Europejskiej w
zakresie równego traktowania

Istota projektu

4

36

Adres
BIP

5

6

7

KPRM

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

bip.kprm.gov.pl

Prace nad projektem ustawy rozpoczęto w
Zarzuty ze strony Komisji Europejskiej
dotyczące niepełnej implementacji zasad odpowiedzi na zarzuty ze strony Komisji
równego traktowania osób wynikających Europejskiej dotyczące niepełnej
implementacji zasad równego traktowania osób
wynikających z dyrektywy Rady 2000/43/WE
z dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w
czerwca 2000 r. oraz dyrektywy Rady
życie zasadę równego traktowania osób bez
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000r.
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne
ustanawiającej ogólne warunki ramowe
(Dz.Urz. EU. L. 180. z 19 lipca 2000 r., str.
22) oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia
w zakresie zatrudnienia i pracy.
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 także przepisy
dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13
grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie
zasadę równego traktowania mężczyzn 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 życie zasady
równości szans oraz równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i
pracy (wersja przeredagowana), którą Państwa
Członkowskie zobowiązały się implementować
najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2008 roku.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

54. Projekt ustawy o ochronie
informacji niejawnych

Konieczność wprowadzenia kluczowych
zmian dostosowujących stan prawny do
współczesnych wymagań oraz
umożliwiających usprawnienie
funkcjonowania administracji
państwowej w obliczu zbliżającego się
przewodnictwa RP w Radzie Unii
Europejskiej.

Istota projektu

4

37

Adres
BIP

5

6

7

Jacek Cichocki
Sekretarz Stanu
w KPRM
KPRM

bip.kprm.gov.pl

Zmiany zawarte w projekcie nowej ustawy
o ochronie informacji niejawnych dotyczą
m.in.:
- ograniczenia liczby informacji
niejawnych poprzez zmianę definicji
klauzul,
- rezygnacji z podziału na tajemnicę
państwową i służbową,
- zmiany zasad stosowania środków
ochrony fizycznej i teleinformatycznej
poprzez większe zróżnicowanie
wymagań w zależności od klauzuli,
- zmiany zasad dotyczących obiegu i
przechowywania dokumentów
zawierających informacje oznaczone
niższymi klauzulami,
- wprowadzenia obowiązku uzyskiwania
świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego w związku
z ubieganiem się o wykonywanie umów
związanych z dostępem do informacji
oznaczonych klauzulą „poufne”,
- wprowadzenia formalnej możliwości
kwestionowania zawyżonej lub zaniżonej
klauzuli,
- stworzenia możliwości odrębnego
klauzulowania fragmentów tekstu
(akapitów),
- zmiany zasad prowadzenia kontroli
ochrony informacji niejawnych,
- ustanowienie jednej krajowej władzy
bezpieczeństwa.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008
r., sygn. K 37/07.

4

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Zmiana zakresu odpowiedzialności
przewoźników.
RCL

56. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o komornikach
sądowych i egzekucji

Wykonanie wyroków Trybunału
Konstytucyjnego: z dnia 14 maja 2009 r.
o sygn. akt K 21/08 oraz z dnia 16
czerwca 2009 r., o sygn. akt SK 5/09.

38

RCL

Maciej Berek
Prezes
Rządowego
Centrum
Legislacji

rcl.bip-e.pl

Wprowadzenie odpowiednich zmian w
zakresie przymusu wszczęcia
postępowania egzekucyjnego przez
wybranego komornika, uprawnienia
prezesa właściwego sądu apelacyjnego
i rady właściwej izby komorniczej do
zobowiązania komornika do zatrudnienia
asesora komorniczego, ukształtowania
obowiązku uiszczania przez Skarb
Państwa zaliczki na wydatki oraz opłat
w toku prowadzonej egzekucji, a także
odnośnie prawa do opłat egzekucyjnych
prawomocnie ustalonych przez zastępcę
komornika – ustanowionego w razie
odwołania albo śmierci komornika.

Maciej Berek
Prezes
Rządowego
Centrum
Legislacji

rcl.bip-e.pl

55. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo przewozowe

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

KWIECIEŃ - CZERWIEC

39

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

57. Projekt ustawy o systemie
informacji oświatowej (SIO)

Istota projektu

4

40

Adres
BIP

5

6

7

Lilla Jaroń
Podsekretarz
Stanu

MEN

bip.men.gov.pl

Obecne regulacje prawne dotyczące SIO Projekt nowej ustawy o systemie
nie dają możliwości skutecznego
informacji oświatowej określi m. in.:
kontrolowania kompletności zbieranych - sposób tworzenia ewidencji uczniów,
danych. W istniejącym systemie
nauczycieli oraz rejestru szkół i
jednostki samorządu terytorialnego
placówek systemu oświaty,
i kuratoria oświaty nie są wyposażone w - dostosowanie zakresu gromadzonych
odpowiednie narzędzia analityczne,
danych do potrzeb kreowania polityki
które ułatwiałyby weryfikację danych
edukacyjnej,
wprowadzonych przez szkoły i placówki.
sposób gromadzenia danych (przejście z
Uchwalenie nowej ustawy o SIO
systemu
rozproszonego do systemu
uzasadnione jest m. in.:
pozwalającego
na wprowadzanie
- koniecznością usprawnienia
i
weryfikowanie
danych przez stronę
i ułatwienia zarządzania oświatą
internetową).
przede wszystkim dzięki
wykorzystaniu nowych technologii
informatycznych,
- potrzebą wdrożenia 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.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

4

Nowelizacja wynika z konieczności
Uchylenie przepisów dotyczących
uchylenia zbędnego, obligatoryjnego
obowiązku określania szczegółowej
upoważnienia do wydania aktu
charakterystyki jakościowej towarów
wykonawczego znajdującego się w art.
(usług) oraz - powiązanego z tym
10 ust. 2 ustawy o cenach oraz
obowiązkiem - obowiązku obniżania cen
dokonania innych niezbędnych zmian,
towarów, w przypadkach gdy towary te nie
zarówno w tej ustawie, jak i w ustawie o posiadają cech określonych w
kontroli skarbowej.
szczegółowej charakterystyce jakościowej
bądź gdy posiadają wady albo
uszkodzenia, oraz adekwatna modyfikacja
przepisów powiązanych z tymi
obowiązkami.
Istotą projektu jest:
- ograniczenie 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);
- podwyższenie minimalnej wysokości
pokrycia do równowartości 100.000 euro
(dodanie ust. 1a w art. 7 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
94/19/WE);
- skrócenie terminu wypłaty do 20 dni
roboczych (zmiana w art. 10 ust. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 94/19/WE);

41

Adres
BIP

5

6

7

Ludwik
Kotecki
Podsekretarz
Stanu
MF

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

Konieczność implementacji dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r.
zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w
sprawie systemów gwarantowania
depozytów w odniesieniu do poziomu
gwarancji oraz terminu wypłaty.

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl

58. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o cenach oraz o
zmianie ustawy o kontroli
skarbowej

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Ustawa będzie stanowiła wykonanie
zobowiązań traktatowych Polski
wynikających z jej członkowstwa w UE
– tj.: implementację dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r.
zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w
sprawie zamknięcia rozliczeń w
systemach płatności i rozrachunku
papierów wartościowych oraz dyrektywy
2002/47/WE w sprawie uzgodnień
dotyczących zabezpieczeń finansowych
w odniesieniu do systemów powiązanych
i do wierzytelności kredytowych.

Ustawa obejmie m.in. następujące
rozwiązania przewidziane w
implementowanej dyrektywie:
- objęcie rozliczeń nocnych i rozliczeń
między systemami powiązanymi
ochroną przewidzianą w dyrektywie
SFD. W efekcie zwiększy to stabilności
systemów rozrachunkoworozliczeniowych oraz ich
bezpieczeństwo,
- rozszerzenie dostępnych zabezpieczeń
transakcji finansowych o nowe klasy
aktywów (tj. wierzytelności kredytowe
banków), aby ułatwić ich stosowanie na
terytorium całej Wspólnoty. Może to
wpłynąć korzystnie na zwiększenie akcji
kredytowej banków.
Przedmiotowa dyrektywa powinna zostać
implementowana do dnia 30 grudnia 2010
r., a przepisy ją wdrażające powinny
zacząć obowiązywać od dnia 30 czerwca
2011 r.

60. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ostateczności
rozrachunku w systemach
płatności i systemach
rozrachunku papierów
wartościowych oraz zasadach
nadzoru nad tymi systemami,
ustawy o niektórych
zabezpieczeniach finansowych
oraz innych ustaw
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

www.mofnet.gov.pl

Lp.

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

61. Projekt ustawy o ograniczaniu
barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców

Ograniczenie obowiązku przedkładania
przez obywateli w kontaktach z organami
administracji publicznej zaświadczeń w
celu udowodnienia w toczącym się
postępowaniu stanu faktycznego lub
prawnego, zmniejszenie obciążeń
administracyjnych związanych z
działalnością gospodarczą
przedsiębiorców, ograniczenie kosztów
podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usunięcie, zmiana lub
wprowadzenie przepisów ułatwiających
działalność gospodarczą.
Wprowadzenie uregulowań
dopuszczających do wykonywania zawodu
rzecznika patentowego w Polsce obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej,
którzy uzyskali prawo wykonywania tego
zawodu w innym państwie członkowskim.
Projekt wprowadza przepisy dotyczące
naboru i przebiegu aplikacji
rzecznikowskiej oraz określa górną
granicę kosztów aplikacji, rozszerza
działalność kancelarii rzecznikowskich
o możliwość dokonywania wyceny praw
i przedmiotów własności przemysłowej,
działalności edukacyjnej w zakresie
własności przemysłowej i wspierania
działalności innowacyjnej.
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Adres
BIP

5

6

7

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Konieczność dostosowania
obowiązujących przepisów do prawa
unijnego (art. 49 Traktatu
Ustanawiającego Wspólnotę Europejską)
i wyroków ETS oraz uporządkowanie
wewnętrznej struktury samorządu
rzecznikowskiego z określeniem
kompetencji poszczególnych organów
(zwłaszcza w zakresie prowadzenia
aplikacji rzecznikowskiej i określania
wysokości kosztów tej aplikacji).

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mg.gov.pl

62. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o rzecznikach
patentowych

Ograniczanie obciążeń
administracyjnych dla obywateli, w tym
przedsiębiorców, usunięcie zbędnej
reglamentacji.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Implementacja dyrektywy Rady
2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r.
nakładającej na państwa członkowskie
obowiązek utrzymywania minimalnych
zapasów ropy naftowej lub produktów
ropopochodnych.
Obowiązek wypełnienia zobowiązań
wynikających z członkowstwa Polski w
Międzynarodowej Agencji
Energetycznej.
Realizacja założeń Polityki Rządu RP
dla sektora naftowego w Polsce z dnia 6
lutego 2007 r. w zakresie zmian systemu
zapasów obowiązkowych.

Uregulowanie w całości spraw związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa
paliwowego państwa poprzez
zagwarantowanie ciągłości zaopatrzenia
w ropę naftową i paliwa.
Wdrożenie nowych regulacji
wspólnotowych.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Joanna
StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu
MG
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bip.mg.gov.pl

Lp.

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

4

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

Zmiana przepisów prawnych, które
stwarzają trudności w bieżącym
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.

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

45

5

6

7

Anna Wypych
– Namiotko
Podsekretarz
Stanu

MI

MKiDN

Bogdan
Zdrojewski
Minister
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

bip.mkidn.gov.pl

Projektowana nowa ustawa o pracy na
morskich statkach handlowych będzie
stanowiła nowoczesne – morskie prawo
pracy, zawierające przepisy oparte na
Konwencji o pracy na morzu, 2006
Międzynarodowej Organizacji Pracy,
przyjazne dla funkcjonowania
przedsiębiorstw żeglugowych na rynku
międzynarodowym.
Projektowana ustawa będzie stanowiła
jedno z ogniw pakietu wprowadzającego
instrumenty pomocy państwa dla żeglugi
morskiej.

Adres
BIP

bip.mi.gov.pl

Projekt ustawy opiera się na:
64. Projekt ustawy o pracy na
morskich statkach handlowych - Konwencji o pracy na morzu, 2006
Międzynarodowej Organizacji Pracy
– uruchomienie procedury ratyfikacji
Konwencji,
- Decyzji Rady 2007/431/WE w
sprawie ratyfikacji Konwencji o pracy
na morzu, 2006 Międzynarodowej
Organizacji Pracy (OJ L 161 z 22
czerwca 2007 r.),
- Wytycznych Wspólnoty w sprawie
pomocy publicznej dla transportu
morskiego C (2004) 43 (OJ C 13 z 17
stycznia 2004 r.) oraz Wytycznych w
sprawie pomocy państwa na rzecz
podmiotów zarządzających statkami C
(2009) 132/06 z 11 czerwca 2009 r. –
kontynuacja działań mających na celu
powrót statków polskich armatorów
pod banderę narodową.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

66. Projekt ustawy o zmianie ustawy Dokończenie reformy emerytalnej.
o emeryturach kapitałowych oraz
niektórych innych ustaw

Istota projektu

4

46

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

Ustalenie zasad wypłat emerytur dla
członków otwartych funduszy
emerytalnych, którzy ukończyli 65. rok
życia. Projekt zawiera propozycje:
1) jednorazowej wypłaty dla
ubezpieczonych – członków OFE całości
albo nadwyżki 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 niższej, niż
dwukrotność najniższej emerytury;
2) zwiększenia ochrony wartości środków
gromadzonych w OFE przez umożliwienie
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) obniżenia poziomu części składki
przekazywanej do OFE z obecnych 7,3 %
do 3 % podstawy wymiaru na
ubezpieczenie emerytalne.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

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 niż określony w
krajowym prawie socjalnym.
Polska zadeklarowała zamiar wdrożenia
postulowanych przez Komisję
Europejską rozwiązań i przedstawiła
harmonogram prac.

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

67. Projekt ustawy o zasadach
przyjmowania przez
pracownicze fundusze
emerytalne finansowania ze
strony przedsiębiorstw z
państw członkowskich Unii
Europejskiej, w których
dopuszcza się programy
zdefiniowanego świadczenia

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

Obecnie brak jest ustawowych regulacji Wprowadzenie rozwiązań regulujących
dotyczących wyrównywania szans osób z kwestię zakazu dyskryminacji osób z
niepełnosprawnością.
niepełnosprawnością oraz ich
funkcjonowania w obszarach publicznych.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

68. Projekt ustawy o
wyrównywaniu szans osób z
niepełnosprawnością

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

69. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Konieczność wprowadzenia zmian
doprecyzowujących i usprawniających
funkcjonowanie systemu wsparcia
w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych.

Istota projektu

4

49

Adres
BIP

5

6

7

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
MPIPS/RCL

bip.mpips.gov.pl

Wprowadzenie zmian w zakresie
spowoduje m.in.:
- zwiększenie prawnej stabilności
związanej z sukcesją statusu zakładów
pracy chronionej,
- doprecyzowanie zasad gospodarowania
przez zakłady pracy chronionej środkami
zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz środkami
zakładowego funduszu aktywności przez
zakłady aktywności zawodowej,
- doprecyzowanie przepisów dotyczących
zatrudniania osób niepełnosprawnych w
zakładach aktywności zawodowej,
- uaktualnienie katalogu zadań
wykonywanych przez samorząd
terytorialny,
- uzupełnienie przepisów ustawy w
zakresie możliwości dokonywania przez
samorządy województw i samorządy
powiatowe umorzeń, odroczenia lub
rozłożenia na raty należności PFRON,
- wyeliminowanie zapisów powodujących
wątpliwości interpretacyjne oraz
doprecyzowanie niektórych pojęć
użytych w ustawie.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

71. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o
pomocy osobom uprawnionym
do alimentów

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.

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

Opracowanie projektu wynika z
konieczności implementacji 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.
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6

7

MPiPS

MPiPS

MRiRW

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
bip.minrol.gov.pl

Nowelizacja przepisu dotyczącego
zatrzymywania praw jazdy dłużnikom
alimentacyjnym.

5

bip.mpips.gov.pl

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

Adres
BIP

bip.mpips.gov.pl

70. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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W projekcie zostaną uregulowane w
szczególności sprawy dotyczące
zgłoszenia i rejestracji odmian roślin
uprawnych, sprawy związane z
wytwarzaniem i oceną materiału siewnego,
a także jego obrotem i kontrolą.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MRiRW

Marian
Zalewski
Podsekretarz
Stanu
bip.minrol.gov.pl

73. Projekt ustawy o nasiennictwie Opracowanie projektu wynika
z konieczności implementacji 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 zagrożonych przez erozję
genetyczną i odmian warzyw o
niewielkim znaczeniu dla produkcji
towarowej ale wykształconych w celu
uprawy pod szczególnymi warunkami.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

74. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o nawozach i
nawożeniu

4

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

Adres
BIP

5

6

7

MRiRW

Marian
Zalewski
Podsekretarz
Stanu
bip.minrol.gov.pl

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).

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

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

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 zbóż
oraz stosowania pomocy finansowej na
rynkach lnu i konopi uprawianych na
włókno.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

MRiRW

i nr 245/2001 rozporządzeniami nr
1234/2007 i nr 507/2008).
Potrzeba przygotowania projektu ustawy
wynika z konieczności zwiększenia
dostępności niezamożnych obywateli do
usług prawniczych.

Istotą projektowanej koncepcji jest
stworzenie nowego systemu
instytucjonalnego, który zapewni
realizację prawa dostępu niezamożnych
obywateli do usług prawniczych.
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Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

76. Projekt ustawy o nieodpłatnej
pozasądowej pomocy prawnej i
informacji prawej dla osób
fizycznych

1

2

3

4

Usprawnienie przetwarzania i udzielania
informacji służących bezpieczeństwu
obrotu prawnego. Pierwsza Dyrektywa
Rady nr 68/151/EWG oraz Dyrektywa
zmieniająca Parlamentu Europejskiego i
Rady z 2003 r. – 2003/58/WE.

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.

Projektowana ustawa ma na celu
zwiększenie bezpieczeństwa osobistego
szczególnej kategorii osób
przebywających w zakładach
karnych i aresztach śledczych, które
występują jako ważni uczestnicy
w postępowaniach karnych.

Projektowana ustawa:
- wprowadza do Kodeksu karnego
wykonawczego przepisy, które określą
szczegółowo tryb postępowania
organów wymiaru sprawiedliwości
w przypadku przebywania w jednostce
penitencjarnej skazanego lub
tymczasowo aresztowanego biorącego
jednocześnie udział w postępowaniu
karnym, w związku z którym wystąpiło
zagrożenie dla jego zdrowia lub życia;
- określa warunki, w jakich w zakładach
karnych i aresztach śledczych przebywać
będą szczególnie chronieni skazani i
tymczasowo aresztowani, mające na celu
zwiększenie ich bezpieczeństwa, m.in.
poprzez ograniczenie możliwości
dostępu do nich osób trzecich oraz
zintensyfikowanie kontroli ich
zachowania podczas pobytu w jednostce
penitencjarnej.

77. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym

78. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy oraz ustawy o
Służbie Więziennej
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Piotr Kluz
Podsekretarz
Stanu
MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.ms.gov.pl

Lp.

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

4

Proponowane zmiany obejmują:
- uregulowanie trybu postępowania przed
konsulem;
- dostosowanie funkcji konsulów do
obowiązujących warunków działania;
- doprecyzowanie przepisów dot. opieki
nad obywatelami RP;
- uregulowanie w formie ustawowej trybu
postępowania przed konsulem.

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

Zmiana organizacji i funkcjonowania
struktur parków narodowych jako
pochodna nowelizacji ustawy o
finansach publicznych.
Dostosowanie przepisów o ochronie
przyrody do Dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.
w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory.

Zmiana formuły organizacyjno-prawnej
parków narodowych z jednostek
budżetowych na państwowe osoby prawne,
w tym zmiany dotyczące organizacji i
zasad działania nowych jednostek (lub
jednostki w zależności od przyjętego
wariantu).
Implementacja dyrektyw w zakresie
wydawania odstępstw od zakazów
obowiązujących w odniesieniu do
gatunków chronionych.
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5

6

7

MSZ

MŚ

Andrzej
Kremer
Podsekretarz
Stanu

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu
Główny
Konserwator
Przyrody

bip.mos.gov.pl

Potrzeba uregulowania trybu
postępowania przed konsulem;
dostosowanie funkcji konsulów do
obowiązujących warunków działania,
w tym stosownie do potrzeb i zamierzeń
rządu wobec Polonii; doprecyzowania
wymagają także zapisy dot. opieki nad
obywatelami RP.

Adres
BIP

bip.msz.gov.pl

79. Projekt ustawy o funkcjach
konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Konieczność zmiany ustawy wynika z:
- zagrożenia finansowania
przedsięwzięcia niezgodnego z
założeniami 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,
- wydłużenia procedur uzyskiwania
decyzji, pozwoleń i opinii wymaganych
aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa.

4

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Umożliwienie dokończenia budowy
zbiornika Wodnego Świnna Poręba
niezbędnego dla zapewnienia ochrony
przed powodzią doliny Skawy poniżej
przekroju zapory oraz doliny Wisły
poniżej ujścia Skawy wraz z miastem
Kraków do roku 2013.

Leszek
Karwowski
Prezes KZGW

MŚ/KZGW
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bip.kzgw.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

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

Istota projektu

4
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Adres
BIP

5

6

7

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

bip.mz.gov.pl

Usprawnienie procesu dopuszczania do obrotu
produktów leczniczych, wyrobów
medycznych, produktów biobójczych i
wyrobów stosowanych w medycynie
weterynaryjnej. 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 także 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).

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

4

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 możliwość
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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Adres
BIP

5

6

7

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

Nowelizacja ustawy umożliwi działania Proponuje się:
w kierunku likwidacji stażu
- nowelizację art. 5 i 15 w zakresie
podyplomowego, umożliwi uregulowanie likwidacji stażu podyplomowego,
praw i obowiązków lekarza
- nowelizację art. 16 w zakresie regulacji praw
odbywającego specjalizację oraz poprzez i obowiązków lekarza odbywającego
rozszerzenie delegacji – wydanie
specjalizację oraz rozszerzenia delegacji do
nowego rozporządzenia w sprawie
wydania rozporządzenia w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Organ
odpowiedzialny

bip.mz.gov.pl

84. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty

Wykonanie obowiązków wynikających
z prawa Unii Europejskiej.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Komisja Europejska po dokonaniu w
2006 r. analizy krajowych środków
transponujących dyrektywę 98/83
uznała, że w odniesieniu do niektórych
przepisów dyrektywy transpozycja nie
została dokonana całkowicie. 10
kwietnia 2006 r. Komisja Europejska
wystosowała zarzuty formalne. Strona
polska przedstawiła wówczas odpowiedź
na zarzuty formalne Komisji
Europejskiej. W dniu 2 czerwca 2006 r.
odpowiedź została przekazana do
Komisji Europejskiej za pośrednictwem
SP RP. Pomimo obszernych wyjaśnień
władz polskich w opinii Komisji
Europejskiej niektóre przepisy nadal nie
zostały całkowicie przetransportowane
do krajowego porządku prawnego. W
dniu 15 maja 2009 r. Komisja
Europejska wystosowała dodatkowe
zarzuty formalne. W dniu 17 lipca 2009
r. odpowiedź została przekazana do
Komisji Europejskiej za pośrednictwem
SP RP. Obecnie postępowanie znajduje
się na etapie odpowiedzi na skargę.

Istotą projektu jest:
- określenie zasad kontroli wewnętrznej
i urzędowej wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi,
- objęcie kontrolą podmiotów
dostarczających mniej niż 10m³ wody na
dobę lub zaopatrujących mniej niż 50
osób,
- uregulowanie kwestii wyłączeń spod
wymagań dla wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.

85. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu
ścieków
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MZ

Jan Orgelbrand
Zastępca
Głównego
Inspektora
Sanitarnego

bip.mz.gov.pl

Lp.

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

4

W związku z wejściem w życie
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.

87. Projekt ustawy o kredycie
konsumenckim

Wdrożenie 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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5

6

7

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

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

Adres
BIP

bip.mz.gov.pl

86. Projekt ustawy o substancjach
chemicznych i ich
mieszaninach

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

88. Projekt ustawy – Prawo
antykorupcyjne

4

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

Adres
BIP

5

6

7

KPRM/
Pełnomocnik
Rządu ds.
Opracowania
Programu
Zapobiegania
Nieprawidłow
ościom w
Instytucjach
Publicznych

Julia Pitera
Sekretarz Stanu
w KPRM
Pełnomocnik
Rządu ds.
Opracowania
Programu
Zapobiegania
Nieprawidłowo
ściom w
Instytucjach
Publicznych

bip.kprm.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

