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Zakończenie prac Grupy Roboczej do spraw
przeglądu prawa ubezpieczeń
gospodarczych, która została powołana
przez Ministra Finansów w ramach Rady
Rozwoju Rynku Finansowego – w zakresie
gospodarczych ubezpieczeń obowiązkowych
- przyjęcie rekomendacji i projektu zmian.
Potrzeba dostosowania przepisów prawa
do wciąż dynamicznego rozwoju rynku
ubezpieczeń obowiązkowych, zwłaszcza
typu direct.

Istotą projektu jest:
- usprawnienie funkcjonowania rynku
ubezpieczeń obowiązkowych;
- usystematyzowanie regulacji i
zapewnienie większej wewnętrznej
spójności ustawy, co w konsekwencji
doprowadzi do ułatwienia w jej
stosowaniu;
- wprowadzenie zmian o charakterze
prokonsumenckim w związku z m.in.
z rozwijającym się segmentem
ubezpieczeń typu direct.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw

Urealnienie wysokości podatku
dochodowego uiszczanego od
przychodów (dochodów) z działów
specjalnych produkcji rolnej poprzez
zmianę zasad w zakresie opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób
fizycznych dochodów z działów
specjalnych produkcji rolnej.

Ponieważ ustalanie dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej przy
zastosowaniu norm szacunkowych nie
wiąże się z rzeczywistym dochodem czy
też przychodem osiąganym z tej
działalności, a w konsekwencji nie oddaje
również rzeczywistych rozmiarów tej
działalności, proponuje się odejście od
tego sposobu ustalania dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej i
wprowadzenie przy opodatkowaniu
działów specjalnych produkcji rolnej
takich samych zasad jak przy
opodatkowaniu dochodów z działalności
gospodarczej.
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Adres
BIP

5

6
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Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu
MF

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl

2.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł
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2

3

4

Projekt ustawy o korytarzach
przesyłowych celu publicznego

Ustawa powinna umożliwić rozwój
inwestycji liniowych służących przesyłowi
energii, gazu, płynów, pary oraz informacji a
także uporządkować stan prawny w tym
zakresie, w tym zaszłości.

Regulacja kompleksowa dla liniowych
inwestycji służących przesyłowi energii, gazu,
płynów, pary oraz informacji, porządkująca
stan prawny w tym zakresie, upraszczająca
procedury, regulująca zaszłości.

3.
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Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP
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6
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Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu
MG/RCL

bip.mg.gov.pl
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Nowelizacja ustawy wynika z
konieczności zmiany przepisów
utrudniających funkcjonowanie Agencji
i wprowadzenia regulacji
umożliwiających prawidłową realizację
powierzonych jej zadań.

Zmiany powinny m.in. obejmować:
wprowadzenie definicji „pracownika” dla
potrzeb wdrażanych przez PARP
programów pomocowych, doprecyzowanie
przepisów w zakresie opiniowania przez
Radę Nadzorczą projektów zmian planu
finansowego Agencji w trakcie roku
obrotowego, złagodzenie zakazu
udzielania wsparcia dla podmiotów
otrzymujących wsparcie w warunkach
globalnego kryzysu finansowego;
skreślenie wymogu non profit lub not for
profit dla podmiotów ubiegających się o
rejestrację w Krajowym Systemie Usług;
doprecyzowanie przepisów
dotyczących przeprowadzania konkursów
na wybór Regionalnych Instytucji
Finansujących, rozszerzenie katalogu
przesłanek umorzenia przez Prezesa PARP
należności dłużnika bez jego wniosku,
określenie przesłanek odroczenia lub
rozłożenia na raty spłaty należności oraz
doprecyzowanie przepisów w zakresie
trybu umarzania, rozkładania na raty
i odraczania spłaty należności.

4.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP
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6

7

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl
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Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł
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2
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5.

Projekt ustawy o rezerwach
strategicznych

4

Wprowadzenie jednego rodzaju rezerw,
powierzenie jednemu organowi funkcji
tworzenia i zwalniania rezerw,
wprowadzenie obowiązku opracowywania
rządowego programu tworzenia rezerw w
perspektywie średniookresowej, do
którego poszczególni ministrowie zgłaszać
będą propozycje tworzenia i utrzymywania
określonych rodzajów i ilości rezerw,
określenie zasad zarządzania rezerwami
oraz określenie zasad kontroli rezerw.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Dariusz Bogdan
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Obowiązująca ustawa o rezerwach
państwowych nie odpowiada nowym
uwarunkowaniom międzynarodowym
funkcjonowania RP oraz zasadom
funkcjonowania globalnej gospodarki
rynkowej.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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Projekt ustawy o zmianie ustawy
o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, ustawy
o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych

Istota projektu
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6

Adres
BIP

5

6

7

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Sytuacja kryzysu gospodarczego
Projekt ma na celu:
wymusza dostosowanie mechanizmu
- uchylenie przepisów ustawy z dnia 30
kredytu technologicznego do nowych
maja 2008 r. o niektórych formach
warunków rynkowych. Przedsiębiorca
wspierania działalności innowacyjnej
powinien uzyskiwać całą kwotę premii
dotyczących uzależnienia wypłaty premii
technologicznej niezwłocznie po
technologicznej od wielkości sprzedaży,
zakończeniu inwestycji i wypłacie całej - wykreślenie z ustawy o niektórych
kwoty kredytu przez bank, dzięki czemu
formach wspierania działalności
nastąpi:
innowacyjnej przepisu, na podstawie
- zachęcenie banków do udzielania
którego środki funduszu innowacyjności
kredytu technologicznego,
zalicza się do kosztów uzyskania
- umożliwienie przedsiębiorcom
przychodu, wprowadzenie zmian do
uzyskania całej kwoty premii
ustaw podatkowych umożliwiających
technologicznej,
dokonanie odpisu od podstawy
- przyspieszenie i umożliwienie
opodatkowania kwoty odpisanej na
całkowitego wydatkowania środków
fundusz innowacyjności.
funduszy strukturalnych
zaalokowanych dla działania 3.2 POIG.
Obecna sytuacja podatkowa centrów
badawczo-rozwojowych (CBR) nie
umożliwia im pozyskiwania nowych
środków finansowych na badania lub
prace rozwojowe. CBR nie uzyskuje ulgi
kwotowej a jedynie możliwość
szybszego niż inni przedsiębiorcy
odliczenia kosztów (w miesiącu
odpisania na fundusz innowacyjności
zamiast w miesiącu poniesienia ).
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odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
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stanowisko lub
funkcja)
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7.

Projekt ustawy o kierujących
pojazdami

4

Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego, przez podniesienie
kwalifikacji kierujących pojazdami, w
szczególności poprzez (stosownie do
zaleceń Dyrektywy PE i Rady w sprawie
praw jazdy Nr 2006/126/WE)
wprowadzenie nowych kategorii prawa
jazdy oraz nowych rozwiązań w zakresie
nadzoru nad kierującymi pojazdami.
Ustawa zwiększa kompetencje nadzoru
starostów nad ośrodkami szkolenia
kierowców, który związany będzie z
jakością nauczania. Nowe regulacje
określają m. in.:
- obowiązki starosty w zakresie
wykonywania nadzoru,
- jednostki i służby zobowiązane do
współpracy ze starostą w zakresie
wykonywania nadzoru,
- przesłanki do przeprowadzenia kontroli
ośrodka szkolenia kierowców,
z wykorzystaniem analizy statystycznej
osiąganych przez ośrodek wyników,
- zakres prowadzonej kontroli,
- uprawnienia i obowiązki osób
przeprowadzających kontrolę,
- przesłanki i tryb wydania decyzji o
zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia
kierowców.
Projekt wprowadza dwuletni okres próbny
dla młodych kierowców. W trakcie tego
okresu będą oni poddani szczególnemu
nadzorowi, łącznie z możliwością
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Projekt ustawy o kierujących pojazdami
wdraża postanowienia dyrektywy
2006/126/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie praw jazdy oraz uzupełnia o
postanowienia dyrektywy 2003/59/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej
kwalifikacji i okresowego szkolenia
kierowców niektórych pojazdów
drogowych do przewozu rzeczy lub
osób, zmieniającej rozporządzenie Rady
(EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady
91/439/EWG i uchylającą dyrektywę
Rady 76/914/EWG.
Ponadto projekt ustawy o kierujących
pojazdami powstał jako odpowiedź na
negatywne zjawiska związane z
procesem uzyskiwania uprawnień do
kierowania pojazdami silnikowym
(Program Zwalczania Korupcji –
Strategia Antykorupcyjna II Etap
Wdrażania 2005-2009) oraz jako jeden z
elementów działań na rzecz zmniejszenia
liczby wypadków drogowych
określonych w Programie Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Polsce GAMBIT 2000 i GAMBIT 2005.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1
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3

4

Potrzeba dostosowania przepisów ustawy
z dnia 12 września 2002 r. o portowych
urządzeniach do odbioru odpadów oraz
pozostałości ładunkowych ze statków
(Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.)
do przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze zmianami w podziale zadań i
kompetencji administracji terenowej,
która wprowadziła zmiany do ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150, z późn.zm.) i ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z
2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
oraz do ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o portach i przystaniach morskich (Dz.
U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, z późn.
zm.).

Istotą projektu jest dostosowanie
przepisów prawa do procesu
decentralizacji zadań publicznych,
polegającego na przekazywaniu zadań i
kompetencji wojewody samorządowi
województwa, a tym samym wzmocnienie
roli samorządu na poziomie województwa
w wykonywaniu zadań publicznych, jak
również dostosowanie sformułowania:
„porty lub przystanie morskie” do
sformułowania „porty lub przystanie
morskie” zawartego w art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich.

Zmiana ustawy w zakresie przesunięcia
zadań Centrum RIS do Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Szczecinie.

Celem zmiany ustawy jest przejęcie zadań
Centrum RIS przez Urząd Żeglugi
Śródlądowej w Szczecinie, co pozwoli na
racjonalizację kosztów i oszczędności
budżetu państwa w tym zakresie.

8.

9.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o portowych
urządzeniach do odbioru
odpadów oraz pozostałości
ładunkowych ze statków

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o żegludze śródlądowej
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Anna WypychNamiotko
Podsekretarz
Stanu

MI

MI

Anna Wypych
– Namiotko
Podsekretarz
Stanu

bip.mi.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mi.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

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

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

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

Tytuł

1

2

3

4

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

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

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

Istota projektu

drogach publicznych oraz ustawy o
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Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz 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

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

Istota projektu

4

11

Adres
BIP

5

6

7

MKiDN

Bogdan
Zdrojewski
Minister
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
bip.mkidn.gov.pl

Przedłużenie okresu, w którym możliwe Przedłużenie okresu ma na celu jego
dostosowanie do realiów rynkowych i
jest przekształcenie państwowej
instytucji filmowej z inicjatywy organów umożliwienie planowego przeprowadzenia
ewentualnych przekształceń
zainteresowanej instytucji oraz
własnościowych instytucji filmowych w
wprowadzenie możliwości
przekształcenia państwowych instytucji oparciu o konieczne analizy i studia
prawno-finansowe umożliwiające jak
filmowych w instytucje kultury.
najbardziej korzystne przeprowadzenie
Projekt przewiduje ponadto, iż Polski
procesu przekształceń, bez szkody dla
Instytut Sztuki Filmowej podlegać
funkcjonowania kinematografii polskiej i
będzie wpisowi do rejestru instytucji
zachowania dorobku tych instytucji, w
kultury.
tym ich potencjału twórczego i
technicznego. W przypadku niektórych
państwowych instytucji filmowych
zasadne może się okazać ich
przekształcenie w instytucję kultury.
Instytucja kultury umożliwia bardziej
efektywne realizowanie mecenatu ministra
właściwego do spraw kultur i ochrony
dziedzictwa narodowego w dziedzinie
produkcji filmów.
Wpisanie Instytutu do rejestru instytucji
kultury skutkować będzie zwiększeniem
pewności obrotu prawnego poprzez
unifikację rejestrów.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

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

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

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

Uporządkowanie przepisów dotyczących Rozszerzenie właściwości podmiotowej
organizacji i sposobu funkcjonowania
Żandarmerii Wojskowej o osoby
Żandarmerii Wojskowej.
dokonujące przestępstwa wspólnie z
osobami, wobec których Żandarmeria
Wojskowa była właściwa w myśl obecnie
obowiązującej ustawy.
Rozpoznawanie oraz udział w zwalczaniu
zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
Umiejscowienie placówek Żandarmerii
Wojskowej w składzie oddziałów, jako ich
zamiejscowych jednostek. Określenie w
ustawie szczegółowego sposobu
kwalifikowania do ŻW. Ujednolicenie
przepisów dotyczących działań operacyjno
– rozpoznawczych z tymi, które
obowiązują w policji.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MKiDN

Bogdan
Zdrojewski
Minister
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

gen. bryg.
Marek Witczak
Komendant
Główny
Żandarmerii
Wojskowej
MON

biuletyn.mon.gov.pl

14. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mkidn.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

15. Projekt ustawy o ratyfikacji
Konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy o pracy na
morzu z 2006 r.

Decyzja Rady UE z dnia 7 czerwca 2007
r. upoważniająca państwa członkowskie
do ratyfikacji w interesie Wspólnoty
Europejskiej, skonsolidowanej
Konwencji MOP o pracy na morzu z
2006 r.

Ustawa upoważni Prezydenta RP do
ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu.
Zgodnie z decyzją Rady UE państwa
członkowskie powinny złożyć dokumenty
o ratyfikacji Konwencji nie później niż 31
grudnia 2010 r.

16. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o działach
administracji rządowej

Przeniesienie zadań , które powinny
znaleźć się w dziale „sprawy rodziny” z
działu „zabezpieczenie społeczne”.
Uporządkowanie działu „zabezpieczenie
społeczne”.

Potrzeba nowego określenia działu
„sprawy rodziny” tak aby jego nazwa
odzwierciedlała działania z tego zakresu
będące w gestii administracji rządowej.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

MPiPS

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

Analiza podejmowanych do tej pory
działań wskazuje, że ustawa nie zawiera
uregulowań w zakresie możliwości
podejmowania niektórych działań przez
Fundusz np. możliwości ustalania
warunków zwrotu świadczeń osobom
prawnym prowadzącym działalność
gospodarczą, które pomimo trudności
finansowych podejmują działania
zmierzające do kontynuowania
działalności gospodarczej i do
utrzymania miejsc pracy. Dostrzeżono
także istnienie zapisów utrudniających
działanie Funduszu. Dotyczy to między
innymi niepełnego określenia warunków
niewypłacalności, nie uwzględniającego
przepisów dyrektywy Rady 80/987/EWG
z dnia 20 października 1980 r. oraz
zmieniającej ją dyrektywy 2002/74/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 września 2002r. Dotyczy to w
szczególności braku uregulowania
przypadku niewypłacalności
polegającego na ogłoszeniu w
jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej
upadłości przedsiębiorcy
zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i nie będącego
oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego.

Nowelizacja ustawy pozwoli na
wprowadzenie szeregu przepisów
ułatwiających wypłatę świadczeń oraz
dochodzenie ich zwrotu. Będą to przepisy
dotyczące zwolnienia Funduszu od
ponoszenia kosztów postępowania oraz
możliwości uzyskiwania informacji o
dłużnikach z ZUS, Urzędów Skarbowych i
PIP. Dzięki temu Fundusz będzie coraz
bardziej otwarty na potrzeby ludzi pracy.
Zaproponowane zmiany wpłyną
pozytywnie na funkcjonowanie Funduszu,
co pozwoli na pełniejsze zabezpieczenie
roszczeń pracowniczych w wypadku ich
niezaspokojenia przez pracodawców.

17. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy
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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

Aktualne środki, którymi dysponuje
FRIK nie są w pełni wykorzystywane.
Praktyka wykazała, że podstawowym
powodem tej sytuacji jest
niedostosowanie parametrów kredytów
udzielanych ze środków FRIK do
potrzeb jednostek samorządu
terytorialnego. Zmiany społecznogospodarcze, jakie zaszły w Polsce na
przestrzeni ostatnich kilku lat
spowodowały, że założenia projektu
ustawy, na mocy której powstał FRIK,
nie przystają do obecnej rzeczywistości,
ponieważ jednostki samorządu
terytorialnego, w swojej podstawowej
części, uzyskały już doświadczenie
w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii
Europejskiej i zintensyfikowały
działania zmierzające do realizacji jak
największej liczby projektów
współfinansowanych z tych środków.
Należy przy tym zaznaczyć, że od 2003
r., w którym ustawa weszła w życie,
nastąpił realny wzrost cen, w tym
również kosztów związanych
z przygotowaniem projektów
współfinansowanych z ww. środków.
Niepełne wykorzystanie środków FRIK
zostało odnotowane również przez NIK
(dokument z maja 2009 r. pn.
„Informacja o wynikach kontroli
zarządzania i wykorzystania na cele
budowlane środków Funduszy w BGK”).

Najważniejszym celem jest zwiększenie
poziomu i efektywności wydatkowania
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. Zmiana ustawy może
wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy
nie tylko regionów posiadających
zdolności i możliwości inwestycyjne, ale
również na te obszary kraju, które dopiero
nabywają doświadczenia w
wykorzystywaniu środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej. Uczynienie z
Funduszu instrumentu powszechniej
dostępnego i wykorzystywanego przyczyni
się do zwiększenia efektywności
wspierania jednostek samorządu
terytorialnego w podejmowaniu inwestycji
komunalnych, a zarazem absorpcji
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. W związku z tym zakłada się
rozszerzenie kręgu podmiotowego ustawy
poprzez objęcie również powiatów i
związków powiatów, obok gmin i ich
związków, możliwością ubiegania się o
kredyt z FRIK. Rozszerza się również
przeznaczenie kredytów z FRIK tak, aby
obejmowały one również przygotowanie
dokumentacji potrzebnej do opracowania
wniosku o dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 oraz
Szwajcarsko-Polskiego Programu

18. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Funduszu Rozwoju
Inwestycji Komunalnych

Istota projektu

Współpracy. Ponadto przewiduje się
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Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MRR/

Augustyn
Kubik
Podsekretarz
Stanu

RCL

bip.mrr.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

Przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1963
r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych przewidywały, że w terminie
roku od dnia jej wejścia w życie wydane
zostaną stosowne decyzje
administracyjne dotyczące zaliczenia
danych nieruchomości do wspólnot
gruntowych oraz określające wykazy
osób uprawnionych. Przepisy te nie
zostały jednak zrealizowane w wielu
przypadkach i obecnie z uwagi na upływ
czasu jest to praktycznie niemożliwe.
Należy zatem wprowadzić regulacje,
które unormują stan prawny tych
nieruchomości. Z uwagi na
uwarunkowania prawne i gospodarcze
obowiązujące w okresie powstania
przepisów ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych wiele przepisów
tej ustawy nie przystaje do
współczesnych realiów gospodarczych, a
przede wszystkim do zasad
demokratycznego państwa prawnego.
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji prawnej
podmiotów, którym przysługują
określone uprawnienia w ramach
wspólnot gruntowych.

Umożliwienie przekształcenia wspólnot
gruntowych we współwłasność.
Wprowadzenie ostatecznego terminu do
wydania decyzji w sprawie ustalenia
wykazu uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej. Wprowadzanie
regulacji zgodnie z którymi, gminy
nabyłyby te nieruchomości, co do których
nie jest obecnie możliwe wydanie decyzji
określających wykazy osób uprawnionych
do wspólnoty.
Wprowadzenie sądowej kontroli
działalności organów spółki powołanej do
zagospodarowania wspólnoty gruntowej.

19. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

16

bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

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

Opracowanie projektu wynika
z konieczności precyzyjnego
ukształtowania przepisów ustawy, na
podstawie których Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie zbywała akcje objęte w
spółkach akcyjnych rolniczych rynków
hurtowych.

W projekcie zostanie określony w sposób
jednoznaczny krąg osób uprawnionych
w pierwszej kolejności do nabycia akcji
należących do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto projekt
określi zasady ustalania ceny sprzedaży
akcji i ogólne warunki zapłaty za akcje,
a także rozszerzy upoważnienie dla Rady
Ministrów do określenia w drodze
rozporządzenia szczegółowego sposobu
zbycia akcji o formy i warunki zapłaty za
akcje.

21. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy i niektórych
innych ustaw

Ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
zagrożonych zachowaniem sprawców,
którzy już wcześniej byli skazani za
przestępstwo z użyciem przemocy lub
groźby bezprawnej wobec osoby
najbliższej.

Wprowadzenie telefonicznej linii
interwencyjnej dla ofiar przestępstw
popełnionych z użyciem przemocy przez
sprawców skazanych na probacyjne środki
karne w celu niezwłocznego zarządzenia
wykonania kary pozbawienia wolności.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MRiRW

MS

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

bip.ms.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

22. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4

5

6

18

7

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
MS
Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

bip.ms.gov.pl

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

Adres
BIP

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

24. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych
innych ustaw

Racjonalizacja ogólnych zasad
postępowania cywilnego, w tym zniesienie
odrębności postępowania w sprawach
gospodarczych, zwiększenie możliwości
zarządzania procesem przez sędziego,
zmiana regulacji dotyczącej organizacji
społecznych. Zmiany w zakresie
postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego mające na celu
wyeliminowanie trudności
obserwowanych w praktyce, w tym
ułatwienie eksmisji osób znęcających się
nad rodziną.

Usprawnienie i uproszczenie
postępowania w sprawach cywilnych
oraz zwiększenie efektywności egzekucji
orzeczeń sądowych.

19

5

6

7

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
bip.ms.gov.pl

Pełne wdrożenie modelu kurateli
zawodowo-społecznej z jednoczesnym
usprawnieniem funkcjonowania
kuratorskiej służby sądowej. Poprawa
mechanizmów ustrojowych, służących
zwiększeniu efektywności i skuteczności
działań kuratorów sądowych w celu
szybszego wykonania orzeczeń sądowych.

Adres
BIP

bip.ms.gov.pl

Obecne regulacje stwarzają problemy dla
23. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kuratorach sądowych poprawnego wykonywani przez
kuratorów ich praw i obowiązków takich
jak:
- nieefektywne i przewlekłe
wykonywanie kary ograniczenia
wolności – średnio dwa razy dłużej niż
okres, na który karę orzeczono;
- brak aktywności kuratorów sądowych
w odpowiednim zastosowaniu
oddziaływań w dozorach dla potrzeb
indywidualnych przypadków.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

25. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych

4

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

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

20

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

Celem projektu jest dostosowanie
przepisów krajowych w zakresie:
- odpowiedzialności osób prawnych za
czyny o charakterze rasistowskim i
ksenofobicznym,
- wprowadzenia zasad nieuznawania
orzeczeń wydanych w innym państwie
członkowskim UE pod nieobecność danej
osoby na rozprawie.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Igor Dzialuk
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

Konieczność wdrożenia następujących
26. Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks postępowania instrumentów UE:
karnego oraz innych ustaw
- Decyzja ramowa Rady 2008/913
WSiSW z dnia 28.11.2008 r. w
sprawie zwalczania pewnych form i
przejawów rasizmu i ksenofobii za
pomocą środków prawnokarnych
(termin implementacji - 28.11.2010 r.);
- Decyzja ramowa Rady
2009/299/WSiSW z dnia 26.2.2009 r.
zmieniająca decyzje ramowe
2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW,
2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW
oraz 2008/947/WSiSW i tym samym
wzmacniająca prawa procesowe osób
oraz ułatwiająca stosowanie zasady
wzajemnego uznawania do orzeczeń
wydanych pod nieobecność danej osoby
na rozprawie (termin implementacji –
28.3.2011 r.).

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1

2

3

4

27. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o broni i amunicji oraz
o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym

Wdrożenie dyrektywy 91/477/EWG z
dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie
kontroli nabywania i posiadania broni
(Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991)
zmienionej dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/51/WE z
dnia 21 maja 2008 r. zmieniającą
dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie
kontroli nabywania i posiadania broni
(Dz. Urz. UE L 179/5 z 8.07.2008) –
w części dot. ustawy o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.

Uszczelnienie systemu kontroli nabywania
i posiadania broni:
- zdefiniowanie pośrednika w rozumieniu
przepisów dyrektywy;
- rozszerzenie pojęcia obrotu;
- obowiązek stworzenia systemu
rejestracji danych dot. wytwarzania i
obrotu bronią (do 2014 r.);
- nowelizacja przepisów karnych;
- określenie zasad przechowywania przez
organ państwowy dokumentacji
przedsiębiorców, którzy zakończyli
działalność;
- nowelizacja przepisów dot. zasad cofania
koncesji.

28. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną

Usunięcie niespójności dotyczących
ochrony danych osobowych z praktyką
świadczenia usług w sieci Internet.
Ograniczenie odpowiedzialności
dostarczycieli usług internetowych.

Uregulowanie kwestii: ochrony danych
osobowych w sieci, spamu oraz zasad
odpowiedzialności umożliwiających
dostęp do treści umieszczanych w sieci
przez innych usługodawców.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
MSWiA
Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.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

Implementacja dyrektywy Rady
Projekt przewiduje m.in.:
2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w - wprowadzenie definicji: „europejskiej
sprawie rozpoznawania i wyznaczania
infrastruktury krytycznej”, „kryteriów
europejskiej infrastruktury krytycznej
sektorowych” i „kryteriów
oraz oceny w zakresie poprawy jej
przekrojowych”;
ochrony.
- obowiązku Dyrektora RCB do bieżącego
rozpoznawania potencjalnej europejskiej
infrastruktury krytycznej;
- wyznaczanie europejskiej
infrastruktury krytycznej w drodze
uchwały Rady Ministrów.
Implementacja dyrektywy 2003/98/WE
Implementacja dyrektywy 2003/98/WE.
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie
ponownego wykorzystania informacji
sektora publicznego (Dz. Urz. WE L 345
z 31.12.2003, str. 90).
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Adres
BIP

5

6

7

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
MSWiA we
współpracy z
RCB

MSWiA

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

30. Projekt ustawy o ponownym
wykorzystaniu informacji
publicznej

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mswia.gov.pl

29. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zarządzaniu
kryzysowym

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Obowiązujące przepisy w zakresie
ratownictwa górskiego nie uwzględniają
specyfiki regionów górskich, rozwoju
nowych rodzajów sportów zimowych
oraz pomijają uwarunkowania związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą
w tym zakresie.
Ponadto, w związku z planami
Ministerstwa Sportu i Turystyki
zmierzającymi do uchylenia ustawy o
kulturze fizycznej, a także obecnie
prowadzonymi tam pracami nad
projektem ustawy o sporcie, istnieje
konieczność uregulowania kwestii
związanych z organizowaniem pomocy
oraz ratowaniem osób, które uległy
wypadkowi lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia w górach.

Ustawa określi:
- podmioty odpowiedzialne za
ratownictwo górskie i ratownictwo na
zorganizowanych terenach narciarskich,
zakres ich obowiązków i uprawnień, oraz
zasady finansowania ich działalności;
- obowiązki osób uprawiających rekreację
ruchową, sport i turystykę w górach oraz
na zorganizowanych terenach
narciarskich;
- zadania organów administracji rządowej,
jednostek samorządu terytorialnego,
dyrekcji parków narodowych i
krajobrazowych oraz obowiązki osób
prawnych i fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie
rekreacji ruchowej, sportu i turystyki w
górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich;
- warunki bezpieczeństwa osób
uprawiających rekreację ruchową, sport
i turystykę w górach oraz na
zorganizowanych terenach narciarskich.

31. Projekt ustawy o ratownictwie
i bezpieczeństwie w górach i na
zorganizowanych terenach
narciarskich
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

MSWiA

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

Istota projektu

4

Potrzeba wprowadzenia zmian:
- siedmioletnia praktyka
przeprowadzania egzaminów na
licencję detektywa wskazuje na
konieczność zmiany organizacji
egzaminu, uwzględniając interes
zdających, jak i ekonomikę
postępowania,
- postulaty przedsiębiorców w zakresie
dodatkowych uprawnień,
- realizacja wniosków Sejmowej Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Istotą projektu jest:
- wprowadzenie egzaminu centralnego
w miejsce 17 organizowanych przez
KWP i KSP;
- oddzielenie procedury egzaminacyjnej
od postępowania o wydanie licencji
detektywa;
- likwidacja preferencji dla określonych
grup zawodowych (równe szanse i
warunki dla wszystkich);
- zmniejszenie składu komisji
egzaminacyjnych;
- uproszczenie tematyki egzaminu;
- zwiększenie uprawnień dla
przedsiębiorców.

33. Projekt ustawy o polityce
miejskiej i współpracy
jednostek samorządu
terytorialnego w tym zakresie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie wynika z
uchwały Nr 13/2008 Rady Ministrów z
dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie
dokończenia reformy administracji
publicznej oraz zasad prowadzenia prac
w tym zakresie, która przewiduje
dokończenie reformy decentralizacyjnej
i uporządkowanie podziału kompetencji
między administracją rządową i
samorządową oraz wzmocnienie pozycji
wojewody.

Wzmocnienie potencjału rozwojowego
dużych miast.

Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
bip.mswia.gov.pl

32. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o usługach
detektywistycznych

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
bip.mswia.gov.pl
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

34. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie
przeciwpożarowej oraz o
zmianie ustawy – Kodeks
wykroczeń

4

Regulacje dotyczące Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej zawarte są w akcie
prawnym w randze rozporządzenia.
Zostało to wskazane przez Rządowe
Centrum Legislacji jako niezgodne z
Konstytucją oraz zasadami tworzenia
prawa, dlatego w ustawie o ochronie
przeciwpożarowej znajdą się
postanowienia dotyczące organów
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
ich kompetencji oraz struktury WOP.
Z praktyki wynika, że martwy jest przepis
dotyczący specjalistów ochrony
przeciwpożarowej, w związku z tym
wymagania w odniesieniu do osób
wykonujących czynności z zakresu
ochrony przeciwpożarowej powinny być
ograniczone do wymagań dla inspektorów
ochrony przeciwpożarowej.
Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, na
zasadach określonych w ustawie o
Państwowej Straży Pożarnej mogą
uczestniczyć w działaniach ratowniczych,
akcji poszukiwawczej lub akcji
humanitarnej poza granicą RP;
jednocześnie w wielu sytuacjach strażacy
PSP powinni być „wzmocnieniem”
osobami trzecimi (ratownikami w
specjalnościach w których PSP nie jest w
stanie zapewnić odpowiedniej liczby
ratowników, ekspertów itp.).
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Zbigniew
Sosnowski
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.)
wymaga zmian związanych z
koniecznością stworzenia podstaw
prawnych w randze ustawy do
funkcjonowania Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej oraz wyeliminowanie
przepisów „martwych”.
Dostosowanie przepisów kodeksu
wykroczeń do nazewnictwa z zakresu
ochrony przeciwpożarowej oraz
wprowadzenie sankcji karnych dla osób
utrudniających prowadzenie akcji
ratowniczo-gaśniczych.

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

Stworzenie podstaw prawnych dla tej
kategorii ratowników możliwe jest w
ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
Art. 82 kodeksu wykroczeń zawiera
nieaktualne nazewnictwo z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, które zostanie
uaktualnione.
Ponadto w rozdziale IX kodeksu
wykroczeń dopisane zostaną kategorie
czynów zabronionych związanych z
utrudnianiem prowadzenie akcji
ratowniczo-gaśniczych oraz
utrudniających przeprowadzanie czynności
kontrolno-rozpoznawczych z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.
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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

4

Projektowana ustawa określa podmioty
odpowiedzialne za ratownictwo wodne,
zakres ich obowiązków i uprawnień, oraz
zasady finansowania ich działalności;
obowiązki osób pływających, kąpiących
się i uprawiających rekreację ruchową,
sport i turystykę na obszarach wodnych,
a także zadania organów administracji
rządowej, jednostek samorządu
terytorialnego, dyrekcji parków
narodowych i krajobrazowych oraz
obowiązki osób prawnych i fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i
turystyki na obszarach wodnych oraz
organizatorów imprez sportowych, a także
warunki bezpieczeństwa osób
pływających, kąpiących się i
uprawiających rekreację ruchową, sport
i turystykę na obszarach wodnych.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

bip.mswia.gov.pl

35. Projekt ustawy o ratownictwie W związku ze stale wzrastającym
i bezpieczeństwie na obszarach zainteresowaniem turystów aktywnym
wodnych
wypoczynkiem nad wodami oraz
rosnącym zainteresowaniem inwestorów
rozwojem infrastruktury rekreacyjnej,
niezbędne jest podjęcie działań mających
na celu maksymalne zapewnienie
warunków bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych,
pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne.
Dotychczasowe uregulowania prawne
w zakresie bezpieczeństwa nad wodami,
nie uwzględniają różnic związanych ze
specyfiką obszarów wodnych oraz
pomijają konieczność uregulowania
kwestii dotyczących określenia
podmiotów odpowiedzialnych za
zapewnienie warunków bezpieczeństwa
osób pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne.

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 Policji i niektórych
innych ustaw

Obecna regulacja ustawowa zawiera
wiele błędów i nieścisłości w zakresie
funkcjonowania służb mundurowych,
stąd potrzeba kompleksowego
uregulowania przepisów ustawowych.

Istota projektu

4
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Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

Projektowana ustawa o zmianie ustawy
o Policji w założeniu ma uporządkować
szereg przepisów, usprawnić działanie
Policji, a także wyeliminować stwierdzone
niespójności, błędy i niedoskonałości
obecnych regulacji oraz dostosować prawo
krajowe do uregulowań Unii Europejskiej.
Projekt w sumie wprowadza 92 zmiany
w ustawie o Policji, 22 zmiany w ustawie
o Straży Granicznej oraz 13 zmian w
ustawie o Biurze Ochrony Rządu.
Główne zmiany dotyczą m.in:
1) organizacji Policji;
2) zakresu uprawnień Policji, w tym
rozszerzenia zakresu czynności
operacyjno – rozpoznawczych;
3) wprowadzenia nowego zadania
polegającego na prowadzeniu przez
Policję baz danych, zawierających
gromadzone przez uprawnione organy
informacje o odciskach linii
papilarnych osób oraz śladach linii
papilarnych nieznanych sprawców
przestępstw;
4) uregulowania problematyki służby
w Policji;
5) nadania funkcjonariuszowi
uprawnienia zwrotu kosztów
poniesionych na ochronę prawną;
6) przyznania policjantowi (mężczyźnie)
praw związanych z rodzicielstwem lub
wychowywaniem dzieci według
przepisów prawa pracy;

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

37. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o służbie zagranicznej

Blisko 8-letnie doświadczenie
stosowania w praktyce przepisów ustawy
o służbie zagranicznej pokazało
istniejące nieścisłości oraz braki
regulacyjne, które utrudniały praktykę
jej stosowania w minionym okresie,
wyznaczając zarazem zasadnicze
kierunki pożądanych zmian.

Istota projektu

4

- wprowadzenie jednolitego standardu szkoły
międzynarodowej dla kształcenia dzieci
dyplomatów;
- wprowadzenie jako zasady corocznej
podróży urlopowej;
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Adres
BIP

5

6

7

MSZ

Andrzej
Kremer
Podsekretarz
Stanu

bip.msz.gov.pl

Proponowane zmiany obejmują:
- zmianę formuły i charakteru naboru do
służby zagranicznej;
- umożliwienie członkom służby zagranicznej
„osmozy” ze światem zewnętrznym;
- wprowadzenie kategorii kontraktowych
członków służby zagranicznej;
- urealnienie wysokości dodatku służby
zagranicznej;
- pakiet rozwiązań chroniących interesy
rodziny dyplomaty;
- redefinicja katalogu stopni
dyplomatycznych;
- określenie podstawowych kompetencji
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej;
- wprowadzenie nowych zasad rozliczania
świadczeń z tytułu podróży służbowej;
- wprowadzenie możliwości pełnienia służby
zagranicznej poza MSZ;
- uregulowanie problematyki ustrojowej
dotyczącej konsulów RP;
- wprowadzenie kategoryzacji placówek
zagranicznych;
- wprowadzenie alternatywnej do zwrotu
kosztów leczenia możliwości wykupienia
pakietu ubezpieczenia zdrowotnego oraz
zmiana przepisów dotyczących realizacji
tego świadczenia;

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

38. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska

Doprecyzowanie i usystematyzowanie
dotychczasowych zadań Inspekcji oraz
obowiązków Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska i wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska,
utworzenie w ramach Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
laboratorium referencyjnego i
wzorcującego oraz systemu
informatycznego Inspekcji Ochrony
Środowiska „Ekoinfonet”.
Określenie zasad dotrzymywania rocznych
pułapów emisji SO2 i NOx ustalonych dla
dużych źródeł spalania, w tym zasad
funkcjonowania systemu bilansowania
emisji SO2 i NOx wprowadzanych do
powietrza z dużych źródeł spalania,
monitorowania emisji oraz zbierania,
gromadzenia i przetwarzania danych
niezbędnych do wypełniania nałożonych
ustawą obowiązków.
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Adres
BIP

5

6

7

MŚ/GIOŚ

Andrzej
Jagusiewicz
Główny
Inspektor
Ochrony
Środowiska

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

bip.mos.gov.pl

Konieczność implementacji do
prawodawstwa krajowego zobowiązań
wynikających z zapisów Traktatu
Akcesyjnego.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mos.gov.pl

39. Projekt ustawy o bilansowaniu
i rozliczaniu emisji dwutlenku
siarki i tlenków azotu dla
dużych źródeł spalania

Wprowadzenie w Inspekcji Ochrony
Środowiska zmian o charakterze
organizacyjnym i funkcjonalnym.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

40. Projekt ustawy wspólnotowym
systemie handlu
uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych

4

Jednoznaczne uregulowanie niektórych
zagadnień, które w dotychczasowej
praktyce funkcjonowania systemu budziły
różne problemy interpretacyjne,
uporządkowanie przepisów dotyczących
funkcjonowania wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji,
wyłączenie z projektu ustawy przepisów
dotyczących funkcjonowania krajowego
systemu handlu uprawnieniami do emisji,
wprowadzenie przepisów dotyczących
zbywania uprawnień do emisji za pomocą
aukcji.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ

bip.mos.gov.pl

Wykluczenie wielu niejasności
interpretacyjnych wynikających z
obowiązującej obecnie ustawy oraz
implementacja dyrektyw: 2003/87/WE,
2004/101/WE, 2006/780/WE,
2008/101/WE oraz 2009/29/WE w
zakresie art. 9a i art. 11.
Projekt będzie procedowany łącznie z
projektem ustawy o systemie
bilansowania i rozliczania emisji
dwutlenku siarki i tlenków azotu dla
dużych źródeł spalania .

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.

Istota projektu

4
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Adres
BIP

5

6

7

Marek Haber
Podsekretarz
Stanu
MZ

bip.mz.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
Proponowane zmiany wynikają z ponad Proponuje się zracjonalizowanie regulacji
dotyczącej sporządzenia i uchwalenia
ustawy o lecznictwie
2 letniej obserwacji funkcjonowania
miejscowego planu zagospodarowania
uzdrowiskowym, uzdrowiskach ustawy oraz uwag przesyłanych od
przestrzennego dla gmin uzdrowiskowych –
i obszarach ochrony
podmiotów prowadzących lecznictwo
dotychczasowe rozwiązania wprowadzały
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowe, wojewodów
obowiązek sporządzenia miejscowego planu
uzdrowiskowych
i władz gmin uzdrowiskowych.
zagospodarowania terenu dla gmin, które
Zachowując podstawowe kryteria,
uzyskały status uzdrowiska lub obszaru
zapewniające możliwość prowadzenia
ochrony uzdrowiskowej, w terminie do 2 lat od
lecznictwa uzdrowiskowego, zawarte w wejścia ustawy w życie, czyli od 2005 r. W
obowiązującej ustawie, koniecznym staje nowelizacji zaproponowano, aby gmina która
ubiega się o nadanie statusu uzdrowiska lub
się wprowadzenie zmian
obszaru ochrony uzdrowiskowej miała
doprecyzowujących poszczególne
przepisy przedmiotowej ustawy. W 2009 obowiązek sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania terenu jedynie dla strefy
r. projekt był procedowany poza planem. „A” ochrony uzdrowiskowej. Wprowadzono
Podczas uzgodnień zewnętrznych projekt możliwość prowadzenia lecznictwa
ustawy spotkał się z poparciem
uzdrowiskowego także poza uzdrowiskiem, w
samorządu gminnego. Projekt uzyskał,
podziemnych urządzonych wyrobiskach
górniczych. Zaproponowano rozszerzenie
także pozytywną opinię Kancelarii
statutu uzdrowiska lub obszaru ochrony
Premiera Rady Ministrów w zakresie
uzdrowiskowej.
oceny skutków regulacji.
Proponuje się dokonanie korekty wskaźników
terenów zieleni i terenów biologicznie
czynnych, zmniejszając je w strefie „A”
ochrony uzdrowiskowej z 75% na 65%, w
strefie „B” ochrony uzdrowiskowej z 55% na
50% oraz ustalając w strefie „C” ochrony
uzdrowiskowej na 45%.
Zaproponowano uszczegółowienie przepisu
dotyczącego określania granic obszaru,
któremu został nadany status uzdrowiska albo
obszaru ochrony uzdrowiskowej. Zmiana
jednoznacznie wskazuje na możliwość
określania granic uzdrowiska albo obszaru
ochrony uzdrowiskowej także na części
obszaru takich jednostek. Sytuacje takie będą
możliwe o ile nie będzie to miało negatywnego

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Podjęcie prac nad nowelizacją ustawy
spowodowane było m.in. koniecznością
dostosowania jej przepisów do potrzeb
nadzoru epidemiologicznego w
zmieniających się warunkach prawnych i
organizacyjnych, które oddziaływują na
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w
organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w
województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826) z
dniem 1 stycznia 2010 r. zmieniła się
struktura organizacyjna i funkcjonalna
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a tym
samym jej podległość finansowa i
organizacyjna przy niezmienionych
obowiązkach w obszarze nadzoru
epidemiologicznego i działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej.
Każda z poszczególnych propozycji
nowelizacji analizowana była pod kątem
jej merytorycznego uzasadnienia. Uwagi
do nowelizacji zgłaszane były zarówno
przez przedstawicieli Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, jak i jednostek
naukowo-badawczych i były
dyskutowane, co do zasadności i
możliwości ich uwzględnienia. Po
dokonaniu przeglądu wszystkich
zgłoszonych uwag okazało się,

Istotą projektu jest m.in. dostosowanie
przepisów aktualnie obowiązującej ustawy
do zmian organizacyjnych i strukturalnych
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które
zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia
2010 r., zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w
organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99,
poz. 826) oraz doprecyzowanie przepisów,
które w praktycznym stosowaniu okazały
się niejednozncznie sformułowane, a tym
samym nie pozwalają na prawidłowe
realizowanie obowiązków i zadań.
Projekt rozszerza zawarty w art. 5 katalog
obowiązków, które mogą być nałożone na
osoby przebywające na terenie RP. Przepis
w obecnym kształcie ogranicza się do
szczepień prowadzonych w ramach
Programu Szczepień Ochronnych
nazywanych w ustawie „szczepieniami
obowiązkowymi” przewidzianych w trybie
art. 17 ust. 10. Jednakże oprócz tych
szczepień ustawa przewiduje możliwość
nałożenia obowiązku szczepień w trybie
art. 46 ust. 3. Odnosi się także do
obowiązków w zakresie profilaktycznego
stosowania leków wobec osób po
narażeniu na kontakt z osobą chorą lub
zakażoną. Profilaktyka taka pozwala
skutecznie przerwać drogi szerzenia się
zakażeń w populacji.

42. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi
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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

Nowelizacja ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473, z późn. zm.) ma na celu zmianę
przepisów nasuwających w
dotychczasowej praktyce wątpliwości
interpretacyjne oraz uregulowanie na
poziomie ustawowym kwestii
kwalifikacji koniecznych do
wykonywania świadczeń z zakresu
psychoterapii uzależnień.

4

Celem nowelizacji jest:
- wzmocnienie mechanizmów pomocy
osobom uzależnionym i
współuzależnionym,
- ograniczenie dostępu do alkoholu,
- wprowadzenie zmian w czasie emisji
reklam alkoholu,
- uregulowanie na poziomie ustawowym
kwestii kwalifikacji koniecznych do
wykonywania świadczeń z zakresu
psychoterapii uzależnień.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu
MZ

bip.mz.gov.pl

43. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz niektórych innych ustaw

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

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

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

44. Projekt ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MZ

Marek Haber
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

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

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

45. Projekt ustawy o samorządzie
pielęgniarek i położnych
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MZ

Marek Haber
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

