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STYCZEŃ - MARZEC
1.

Założenia do projektu ustawy
o systemie informacji
oświatowej

Założenia do projektu ustawy określą
m.in.:
- sposób tworzenia ewidencji uczniów
oraz rejestru szkół i placówek systemu
oświaty,
- zakres gromadzonych danych
(rozszerzenie zakresu, ale również
rezygnacja z gromadzenia niektórych
danych),
- sposób gromadzenia danych (przejście z
systemu rozproszonego do systemu
pozwalającego na wprowadzanie i
weryfikowanie danych przez stronę
internetową).

2

Lilla Jaroń
Podsekretarz
Stanu

MEN

bip.men.gov.pl

Obecny system opiera się na
przestarzałej technologii gromadzenia
danych, nie gwarantuje kompletności
danych oraz nie zawiera danych
niezbędnych do monitorowania jakości
w systemie oświaty.
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2.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych oraz innych ustaw

Istota projektu

4

3

Adres
BIP

5

6

7

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

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

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
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stanowisko lub
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3.

4

Konieczność kompleksowego i spójnego
uregulowania zasad rozliczania w zakresie
wykorzystywania przez podatników
samochodów, których konstrukcja
umożliwia wykorzystywanie ich na inne cele
niż związane z działalnością gospodarczą.

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie
wykorzystywania przez podatników
samochodów, których konstrukcja umożliwia
wykorzystywanie ich na inne cele niż
związane z działalnością gospodarczą.

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

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

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

Adres
BIP

5

6

7

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

MF

MSWiA

W dalszym
etapie MS

4

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu
Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

bip.mofnet.gov.pl

Założenia do projektów ustaw
o zmianie ustaw:
o podatku od towarów i usług,
o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz
o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl
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5.

Dostosowanie przepisów ustawy offsetowej
do prawa Unii Europejskiej oraz poprawa
regulacji ustawy offsetowej, wynikająca z
praktyki stosowania jej przepisów.

Budowa nowoczesnego systemu rezerw
strategicznych poprzez przygotowanie nowych
zasad utrzymywania i finansowania systemu
zapasów ropy naftowej i paliw płynnych:
− przejęcie przez wyspecjalizowaną agencję/
organizację obowiązku tworzenia i
utrzymywania zapasów obowiązkowych
ropy naftowej i paliw od przedsiębiorców;
− poprawa warunków konkurencji na rynku
ropy naftowej i paliw, w szczególności
dostępu nowych podmiotów gospodarczych
do rynku;
− ujednolicenie kosztów tworzenia zapasów
obowiązkowych ropy naftowej i paliw
przez wszystkich przedsiębiorców,
− ustanowienie opłaty celowej, która będzie
wnoszona przez przedsiębiorców
zajmujących się produkcją i przywozem
ropy naftowej i paliw na rzecz tej
organizacji.
Przygotowanie założeń do zmiany przepisów
ustawy z dnia 10 września 1999 r. o
niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami dostaw na
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
(Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 903, z póz. zm.).
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Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

MG

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o niektórych
umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z
umowami dostaw na potrzeby
obronności i bezpieczeństwa
państwa

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

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mg.gov.pl

6.

Założenia do projektu ustawy
o finansowaniu zapasów ropy
naftowej i paliw płynnych
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Dostosowanie prawa polskiego do prawa UE
w związku z wejściem w życie
rozporządzenia Rady (WE) Nr 428/2009 z
dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego
wspólnotowy system kontroli wywozu,
transferu, pośrednictwa i tranzytu w
odniesieniu do produktów podwójnego
zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z
29.05.2009, str. 1) oraz Wspólnego
Stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8
grudnia 2008 r. określającego wspólne
zasady kontroli wywozu technologii
wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz. Urz.
UE L 335 z 13.12.2008, str. 99).

Dostosowanie kontroli tranzytu
niewspólnotowych produktów podwójnego
zastosowania oraz kontroli usług pośrednictwa
związanych z produktami podwójnego
zastosowania do wymogów rozporządzenia
428/2009 oraz przyjęcie kryteriów,
określonych we Wspólnym Stanowisku Rady
2008/944/WPZiB, przy podejmowaniu decyzji
w sprawie wydania zezwolenia na wywóz
uzbrojenia.

7.

Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o obrocie z
zagranicą towarami,
technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także
dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa
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Dariusz Bogdan
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl
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8.

Założenia do projektu ustawy
o wdrożeniu naziemnej
telewizji cyfrowej DVB-T

Brak rozwiązań prawno-legislacyjnych
umożliwiających wdrożenie naziemnej
telewizji cyfrowej DVB-T na terytorium
RP.

Istota projektu

4

7

Adres
BIP

5

6

7

Magdalena Gaj
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Celem jest stworzenie założeń do
opracowania projektu ustawy o wdrożeniu
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T,
zawierającego m.in. uregulowania
dotyczące:
- kwestii związanych z organizacją
i funkcjonowaniem multipleksów,
- trybu i zasad wyboru operatora
multipleksu, jego praw i obowiązków,
- obowiązków operatora sieci nadawczej,
który będzie świadczył usługi na rzecz
operatora multipleksu,
- praw i obowiązków nadawców, których
programy będą rozprowadzane za
pośrednictwem multipleksu,
- nałożenia obowiązków na nadawców
programów w zakresie kampanii
informacyjnej dotyczącej wdrożenia
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

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

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

9.

Założenia do projektu ustawy
Prawo pocztowe
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Maciej
Jankowski
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl
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wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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10. Założenia do projektu ustawy
o bezpieczeństwie morskim

4

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

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

Anna Wypych
– Namiotko
Podsekretarz
Stanu

MI

9

bip.mi.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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3

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

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.
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.
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Adres
BIP

5

6

7

Piotr Żuchowski
Sekretarz Stanu

MKiDN

Bogdan
Zdrojewski
Minister Kultury
MKiDN
i Dziedzictwa
Narodowego

bip.mkidn.gov.pl

12. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz o
zmianie innych ustaw

Projekt ma na celu implementację
dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11 grudnia
2007 r. o audiowizualnych usługach
medialnych.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mkidn.gov.pl

11. Założenia do projektu 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

13. Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o emeryturach
kapitałowych oraz niektórych
innych ustaw

Dokończenie reformy emerytalnej.

Istota projektu

4

11

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)
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wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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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.

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

14. Założenia do projektu ustawy
zezwalającej pracowniczym
funduszom emerytalnym na
przyjmowanie finansowania ze
strony przedsiębiorstw z
państw członkowskich Unii
Europejskiej, w których
dopuszcza się programy
zdefiniowanego świadczenia

Istota projektu

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

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

16. Założenia do projektu ustawy
o formach opieki nad dziećmi
w wieku do 3 lat

Wprowadzenie nowych obok żłobków form
opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat.
Zmiana statusu żłobków (dziś są Zakładami
Opieki Zdrowotnej).

Uproszczenie wymogów dla żłobków.
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5

6

7

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
MPIPS

MPIPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

Wprowadzenie rozwiązań regulujących
kwestię funkcjonowania w obszarach
publicznych osób niepełnosprawnych.
Wskazanie form egzekwowania
odpowiedzialności za brak dostosowania
prowadzonej działalności do potrzeb osób z
różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Wprowadzenie istotnych rozwiązań
dotyczących obowiązku dostosowania
przestrzeni publicznej dla osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.

Adres
BIP

bip.mpips.gov.pl

15. Założenia do projektu ustawy o Obecnie brak jest ustawowych regulacji
wyrównywaniu szans osób
dotyczących wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych
niepełnosprawnych. Projektowane
rozwiązania realizują postulaty środowisk
związanych z osobami niepełnosprawnymi
w zakresie dostępu do podstawowych
instrumentów funkcjonowania społecznego.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

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

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

17. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

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

Nowelizacja przepisu dotyczącego
zatrzymywania praw jazdy dłużnikom
alimentacyjnym.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

MPIPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

18. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do
alimentów

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.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

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

20. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych

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

Projekt zawiera propozycje zmiany zasad
polityki inwestycyjnej OFE, mając na
względzie zwiększenie efektywności oraz
bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie
określenia zasad zawierania umów pożyczek
papierów wartościowych przez fundusze
emerytalne (OFE i PFE) oraz wprowadzenia
do ww. ustawy obligatoryjnego upoważnienia
dla Rady Ministrów do wydania
rozporządzenia w sprawie warunków
udzielania przez fundusze emerytalne
pożyczek papierów wartościowych.
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5

6

7

MPIPS

MPIPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

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.

Adres
BIP

bip.mpips.gov.
pl

19. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych
oraz 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

1

2

3

21. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i
macierzyństwa

Istota projektu

4
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Adres
BIP

5

6

7

MPIPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w
Zlikwidowanie odmiennej podstawy wymiaru
szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru, a
zasiłku za okres pobytu w szpitalu.
poza szpitalem – 80% podstawy wymiaru
zasiłku.
Po nowelizacji ustawy Kodeks pracy
powstała różnica w wysokości wypłacanych
świadczeń w związku z niezdolnością do
pracy. Przez pierwsze 33 dni w roku
kalendarzowym (w przypadku pracowników,
którzy ukończyli 50 lat – przez 14 dni)
absencję chorobową swoim pracownikom
finansują pracodawcy z własnych środków.
Wynagrodzenie za czas choroby,
finansowane przez pracodawców wynosi co
najmniej 80% podstawy wymiaru i nie ulega
obniżeniu za okres pobytu w szpitalu.
Regulacja, zgodnie z którą pracownicy
w wieku powyżej 50 lat, przebywający
w szpitalu w okresie wypłaty wynagrodzenia
za czas choroby, otrzymują 80%
wynagrodzenia jedynie za 14 dni, a
pracownicy młodsi za 33 dni, jest
kwestionowana jako dyskryminująca
starszych pracowników.
Otrzymują oni za okres pobytu w szpitalu,
70% zasiłek chorobowy już od 15 dnia,
podczas gdy młodsi pracownicy dopiero od
34 dnia niezdolności do pracy. W związku z
powyższym rozpoczęto prace nad
rozwiązaniem tego problemu.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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.

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.

Istotne zmiany proceduralne oraz ustrojowe,
które umożliwią wprowadzenie ustawowych
zmian w funkcjonowaniu polskiej służby
konsularnej.

22. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym

23. Założenia do projektu ustawy
o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Piotr Kluz
Podsekretarz
Stanu
MS

Andrzej Kremer
Podsekretarz
Stanu
MSZ
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bip.msz.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

24. Założenia do projektu ustawy - Kwestie związane z badaniami klinicznymi
Prawo badań klinicznych
są umieszczone w kilku aktach prawnych
równej rangi. Utrudnia to znacząco
stosowanie tych przepisów, dlatego też
sprawy te należy uregulować w jednej
ustawie, której przygotowanie będzie
poprzedzone założeniami.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

4

5

6

18

7

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

bip.mz.gov.pl

Do najistotniejszych zmian, jakie wprowadzi
ustawa należą:
- uregulowanie w odrębnych rozdziałach praw
i obowiązków uczestników badań
klinicznych, sponsorów, badaczy i
kierowników ośrodków badawczych;
- uregulowanie zasad postępowania w
odniesieniu do osób dotkniętych chorobą lub
zaburzeniem o charakterze nagłym i w stanie
bezpośredniego zagrożenia życia;
- wprowadzenie przepisów regulujących
procedurę podawania badanego produktu
leczniczego nie dopuszczonego do obrotu dla
ratowania indywidualnego pacjenta,
cierpiącego na choroby wyniszczające,
zagrażające życiu oraz pacjentów, którzy nie
mogą być z powodzeniem leczeni
produktami dopuszczonymi do obrotu;
- doprecyzowanie przepisów dotyczących
funkcjonowania i organizacji jednostki
organizacyjnej funkcjonującej w ramach
URPL,WMiPB - Centralnej Ewidencji Badań
Klinicznych oraz przepisów regulujących
procedurę wydawania pozwolenia na
prowadzenie badania klinicznego, zmian
dokonywanych w tym pozwoleniu w toku
prowadzenia badania klinicznego i innych
czynności podejmowanych przez organy
władzy publicznej w toku prowadzenia tego
badania;
- wprowadzenie nowego systemu ubezpieczeń
badań klinicznych;
- wprowadzenie przepisów całościowo
regulujących funkcjonowanie i organizację
komisji bioetycznych.

Adres
BIP

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

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

26. Założenia do projektu ustawy o
kredycie konsumenckim

Rozwój bezpiecznego i prokonsumenckiego
rynku - 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.

Projekt stanowi maksymalną harmonizację
kierunkową w zakresie przepisów
wspólnotowych dotyczących umów o kredyt
konsumencki. Harmonizacja obejmuje
obowiązki informacyjne w odniesieniu do
umów o kredyt konsumencki w pięciu
głównych obszarach: standardowe informacje
podawane w reklamie, informacje podawane
przed zawarciem umowy oraz informacje,
które należy zawrzeć w umowach o kredyt,
prawo do odstąpienia od umowy,
przedterminowa spłata kredytu i prawo
kredytodawcy do otrzymania rekompensaty
oraz obliczanie rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania (APR).
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5

6

7

Szef Służby
Cywilnej

UOKiK

Sławomir
Marek
Brodziński
Szef Służby
Cywilnej

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK
bip.uokik.gov.pl

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

Adres
BIP

bip.kprm.gov.pl

25. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o służbie
cywilnej

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

27. Założenia do projektu ustawy
– Prawo antykorupcyjne

4

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

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)

KWIECIEŃ - CZERWIEC
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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Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

28. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych
innych ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

29. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji

4

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

Adres
BIP

5

6

7

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu

MF
bip.mofnet.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

30. Założenia do projektu stawy o
zmianie ustawy o
odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz
niektórych innych ustaw

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

Istota projektu

4
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Adres
BIP

5

6

7

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

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

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

31. Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania
jakości paliw

4

Istotą projektu jest:
- umożliwienie dokonania przez Radę
Ministrów oceny celowości opracowania
projektu ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw,
- umożliwienie opracowania projektu ustawy
na podstawie zawartych w założeniach
postanowień,
- dokonanie oceny przewidywanych skutków
(kosztów i korzyści) społecznogospodarczych regulacji, dokonanej przez
organ wnioskujący - Ministra Gospodarki.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Joanna Strzelec
– Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Przyczyną opracowania założeń do projektu
ustawy o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości
paliw jest konieczność wprowadzenia zmian
w ustawie pod kątem dokonania transpozycji
do polskiego porządku prawnego przepisów
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009
r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE
odnoszącej się do specyfikacji benzyn, oleju
napędowego i olejów pędnych oraz
wprowadzającej mechanizm monitorowania
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych
pochodzących z wykorzystania paliw w
transporcie drogowym oraz zmieniającej
dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu
do specyfikacji paliw wykorzystywanych
przez statki żeglugi śródlądowej oraz
uchylającej dyrektywę 93/12/EWG (Dz. Urz.
WE L140 z 05.06.2009, str. 88).

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

32. Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach
ciekłych

4

Istotą projektu jest:
- umożliwienie dokonania przez Radę
Ministrów oceny celowości opracowania
projektu ustawy o zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
- umożliwienie opracowania projektu ustawy
na podstawie zawartych w założeniach
postanowień,
- dokonanie oceny przewidywanych skutków
(kosztów i korzyści) społecznogospodarczych regulacji, dokonanej przez
organ wnioskujący - Ministra Gospodarki.

Projekt ustawy będzie stanowił transpozycję
do polskiego porządku prawnego przepisów
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w
sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych zmieniającej
i w następstwie uchylającej dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/W (Dz. Urz. WE
L140 z 05.06.2009, t.52, str.16).

Transpozycja do polskiego porządku
prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych
zmieniającej i w następstwie uchylającej
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
(Dz. Urz. WE L140 z 05.06.2009, t.52, str.16).
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Adres
BIP

5

6

7

Joanna Strzelec
– Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu

MG

Joanna Strzelec Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

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

Organ
odpowiedzialny

bip.mg.gov.pl

33. Założenia do projektu ustawy o
odnawialnych źródłach energii

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Brak stosownych regulacji prawnych,
realizacja uchwały Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 2009 r.

4

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Określenie zasad i trybu budowy, eksploatacji
elektrowni jądrowych oraz kompetencji
organów administracji w tym procesie.
MG

35. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
finansowym wsparciu rodzin w
nabywaniu własnego
mieszkania

Zakładany projekt nowelizacji przewidywał
będzie:
- poszerzenie kręgu uprawnionych odbiorców
finansowego wsparcia o jednoosobowe
gospodarstwa domowe, pod warunkiem, że
nieruchomość finansowana kredytem
preferencyjnym jest ich „pierwszym
mieszkaniem”,
- zmniejszenie limitu maksymalnej
powierzchni lokalu mieszkalnego
uprawniającej do ubiegania się o kredyt
preferencyjny w przypadku jednoosobowych
gospodarstw domowych,
- zwiększenie limitu cenowo-kosztowego w
niektórych lokalizacjach – byłych miastach
wojewódzkich, miejscowościach przyległych
do dużych miast wojewódzkich.
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Piotr Styczeń
Podsekretarz
Stanu
MI
bip.mi.gov.pl

Uzasadnieniem dla zakładanej nowelizacji
ustawy o finansowym wsparciu rodzin w
nabywaniu własnego mieszkania są
uwarunkowania finansowania rynku
mieszkaniowego w warunkach spowolnienia
gospodarczego oraz negatywnych
konsekwencji światowego kryzysu
finansowego. Poza eliminacją
zdiagnozowanych ograniczeń realizacji
programu zakłada się, że poszerzenie
obecnego zakresu oddziaływania
(podmiotowego i przedmiotowego) wzmocni
stabilizujące oddziaływanie instrumentu,
który już stanowi ważny instrument
wsparcia rynku mieszkaniowego.

Hanna
Trojanowska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

34. Założenia do projektu ustawy
o energetyce jądrowej

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Konieczność implementacji przepisów
dyrektywy 2009/12/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009
r. w sprawie opłat lotniskowych.
Planowana jest również zmiana rozwiązań w
zakresie koordynacji i organizacji rozkładów
lotów mająca na celu usprawnienie procesu
wyboru koordynatora i organizatora
(zgodnie z rozporządzeniem Rady nr
95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r.), oraz
dostosowanie sposobu jego finansowania do
obecnych uwarunkowań rynkowych. W
związku z planowanym na najbliższy czas
ujednoliceniem zapisów rozporządzenia
95/93/WE i jego nowelizacji, może się
również okazać niezbędne dostosowanie
treści ustawy do ujednoliconej wersji
rozporządzenia slotowego.

Przedmiotowy projekt będzie obejmował
zmianę art. 75 - 77 ustawy z dnia 3 lipca 2002
r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100,
poz. 696, z późn. zm.) w zakresie
wynikającym z regulacji zawartych w
dyrektywie 2009/12/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie opłat lotniskowych. Pełna
implementacja dyrektywy będzie wymagała
także zmiany upoważnienia ustawowego do
wydania rozporządzenia, a co za tym idzie
wydania nowego rozporządzenia.
Przedmiotowy projekt będzie obejmował
także systemową zmianę art. 67 - 67g ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U.
z 2006 r., Nr 100, poz. 696, z późn. zm.),
skupiając się na kwestiach zmiany sposobu
wyboru koordynatora oraz sposobów jego
finansowania. Będzie też doprecyzowywać
przebieg procesu zmiany kategorii portu
lotniczego.

36. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo
lotnicze
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Istota projektu

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

Tytuł

1

2

3

4

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

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

37. Założenia do projektu ustawy
o Narodowym Instytucie
Audiowizualnym
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Bogdan
Zdrojewski
Minister
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

MKiDN

bip.mkidn.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. Założenia do projektu ustawy o
obronności

4

Uregulowanie spraw dotyczących obronności
państwa takich jak:
- zadania i kompetencje organów władzy
publicznej w zakresie obronności państwa;
- przygotowania obronne;
- organizacja, przeznaczenie, funkcjonowanie
i rozwój Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zasady ich użycia lub pobytu
poza granicami państwa;
- Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy
porządkowe;
- znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, święta i uroczystości wojskowe;
- zarządzanie mieniem wojskowym (w tym
sprawy dotyczące Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej oraz Agencji Mienia
Wojskowego);
- militaryzacja;
- zadania przedsiębiorców na rzecz
obronności państwa;
- świadczenia na rzecz obrony;
- edukacja dla bezpieczeństwa;
- udzielanie zgody na służbę w obcym
wojsku;
- zasady pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich
przemieszczania się przez to terytorium.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MON

Bogdan Klich
Minister Obrony
Narodowej

biuletyn.mon.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

39. Założenia do projektu ustawy o
służbie wojskowej

4

Uregulowanie spraw dotyczących służby
wojskowej takich jak:
- zarządzanie zasobami osobowymi na
potrzeby obronności;
- przysięga wojskowa;
- stopnie wojskowe;
- zawodowa służba wojskowa;
- inne rodzaje służby wojskowej (służba
kandydacka, służba przygotowawcza,
zasadnicza służba wojskowa, przeszkolenie
wojskowe, ćwiczenia wojskowe, służba
okresowa, służba wojenna);
- uprawnienia i obowiązki z tytułu pełnienia
służby wojskowej;
- uposażenie i inne należności pieniężne
żołnierzy;
- uprawnienia emerytalne i rentowe;
- wyróżnienia i odpowiedzialność
dyscyplinarna;
- odpowiedzialność majątkowa;
- świadczenia odszkodowawcze przysługujące
w razie wypadków i chorób pozostających
w związku ze służbą wojskową;
- zakwaterowanie żołnierzy.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Bogdan Klich
Minister Obrony
Narodowej
MON

biuletyn.mon.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

2

3

4

40. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt
gospodarskich

Opracowanie projektu wynika z faktu, iż
obecnie obowiązujące przepisy w zakresie
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich gwarantują udział budżetu
państwa w wypłatach odszkodowań tylko od
ryzyka suszy. Obniżenie ceny polis
ubezpieczeniowych może nastąpić w
przypadku objęcia państwową reasekuracją
innych ryzyk, w tym powodzi, gradu,
deszczu nawalnego, huraganu, pioruna,
obsunięcia się ziemi, lawiny, przymrozków
wiosennych i ujemnych skutków
przezimowania.

Projekt rozszerzy katalog ryzyk objętych
reasekuracją z budżetu państwa wypłaty
odszkodowań producentom rolnym
w przypadku wystąpienia skutków
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej.

41. Założenia do projektu ustawy
o nieodpłatnej pozasądowej
pomocy prawnej i informacji
prawnej dla osób fizycznych

Konieczność stworzenia systemu
instytucjonalnego, który zapewni realizację
prawa dostępu niezamożnych obywateli do
usług prawniczych na etapie przedsądowym
oraz w postępowaniu administracyjnym.

Stworzenie ram prawnych umożliwiających
osobom niezamożnym dostęp do nieodpłatnej
informacji prawnej oraz usług prawniczych.

42. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy z dnia 14
kwietnia 2000 r. o umowach
międzynarodowych

Konieczność dostosowania ustawy do
wymogów wynikających z członkostwa RP
w UE oraz usprawnienie procedury
zawierania umów międzynarodowych oraz
ich ogłaszania.

Uzupełnienie ustawy o postanowienia
dotyczące zawierania tzw. umów mieszanych
(UE i RP jako jedna strona umowy),
tymczasowego stosowania umów oraz
wprowadzenie do ustawy zmian
zmierzających do wyeliminowania wadliwych
uregulowań tego aktu dotyczących procedury
zawierania i ogłaszania umów, które ujawniły
się w toku dotychczasowego stosowania
ustawy.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
MRiRW

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

MSZ

Andrzej
Kremer
Podsekretarz
Stanu

bip.msz.gov.pl

1

Istota projektu

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

Tytuł

1

2

3

4

Kwestia rozwiązań administracyjnych
stanowi jeden z najważniejszych
operacyjnych aspektów pomocy rozwojowej.
W polskim systemie prawnym nie istnieją
zapisy dot. administrowania pomocą
rozwojową, brak również precyzyjnego
zestawienia pojęć porządkujących
zagadnienie współpracy rozwojowej.

Ustawa utworzy sprawną strukturę
organizacyjną do administrowania środkami
budżetowymi na pomoc rozwojową i
humanitarną oraz umożliwi prowadzenie
spójnej polityki rozwojowej (jednego z coraz
bardziej istotnych elementów polityki
zagranicznej). W szczególności:
- usankcjonuje wiodącą i koordynacyjną rolę
MSZ w dziedzinie współpracy rozwojowej;
- umożliwi rozbudowę dotychczasowego
programu polskiej pomocy, w tym usprawni
polski wkład w Partnerstwo Wschodnie i
umożliwi sprawne wykorzystanie środków
UE przeznaczonych na pomoc rozwojową;
- stworzy mechanizm wieloletniego
finansowania pomocy rozwojowej.

43. Założenia do projektu ustawy
o współpracy rozwojowej

Istota projektu

45. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo
ochrony środowiska (w
zakresie jakości powietrza)

Konieczność transpozycji dyrektywy
2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy (CAFE).

Wprowadzenie nowych mechanizmów
dotyczących monitoringu i zarządzania
jakością powietrza w strefach i aglomeracjach
takich jak standard jakości powietrza dla pyłu
PM2,5, średni wskaźnik narażenia na pył
PM2,5, krajowy cel redukcji narażenia, pułap
stężenia ekspozycji.
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5

6

7

MSZ

Paweł
Wojciechowski
Podsekretarz
Stanu

Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu
MŚ

MŚ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

bip.mos.gov.pl

Implementacja do porządku krajowego
Wzmocnienie ochrony środowiska poprzez
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady prawo karne, które powinno zawierać katalog
2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
czynów stanowiących przestępstwa oraz
określać zasady odpowiedzialności osób
prawnych za tego rodzaju przestępstwa.

Adres
BIP

bip.mos.gov.pl

44. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz o niektórych
innych ustaw

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.msz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

Projekt ustawy przewiduje zastąpienie
obecnie obowiązujących przepisów ustawy o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej i opłacie depozytowej
oraz ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych. Projekt ustawy będzie
zawierał przepisy obu tych ustaw w zakresie
opakowań i odpadów opakowaniowych.

Projekt ustawy nakłada na przedsiębiorców
wprowadzających na rynek produkty w
opakowaniach obowiązek zapewnienia
odpowiednich poziomów odzysku i
recyklingu, celem osiągnięcia wymagań
określonych przepisami dyrektywy 94/62/WE
w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych. Projekt ustawy zawiera
również przepisy określające wymagania
dotyczące opakowań.

Planowane rozwiązania stanowią element
szerszych działań mających na celu
eliminację zagrożeń w zakresie:
- efektywnego wykorzystania środków
unijnych na dofinansowanie realizacji
projektów związanych z
gospodarowaniem odpadami
komunalnymi,
- realizacji przez Polskę zobowiązań
nałożonych Traktatem Akcesyjnym,
związanych z osiągnięciem określonych
limitów odzysku odpadów
opakowaniowych oraz ograniczenia ilości
odpadów składowanych na składowiskach.

Wzmocnienie roli i zadań gminy w zakresie
organizowania odbioru odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz ich przewozu do
miejsc odzysku i unieszkodliwiania.

46. Założenia do projektu ustawy o
gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi

47. Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ
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Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mos.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

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

Określenie wymagań bezpieczeństwa dla
obiektów jądrowych oraz zmian zasad i trybu
reglamentacji działalności takich obiektów, w
szczególności określenie:
- zasad bezpieczeństwa jądrowego,
- wymagań lokalizacyjnych dla obiektów
jądrowych,
- wymagań projektowych i konstrukcyjnych
dla tych obiektów,
- wymagań eksploatacyjnych dla obiektów
jądrowych,
- zasad likwidacji obiektów jądrowych,
- przesłanek wydawania przez Prezesa PAA
zezwoleń na działalność obejmującą obiekt
jądrowy,
- trybu i terminu wydawania ww. zezwoleń, w
tym zasad udziału społeczeństwa w
postępowaniu o ich wydanie,
- zakresu i trybu informowania społeczeństwa
o stanie bezpieczeństwa obiektów jądrowych
oraz o decyzjach dozorowych dotyczących
tych obiektów,
- wymagań dotyczących szkoleń personelu
obiektów jądrowych,
- stanowisk w obiektach jądrowych, których
zajmowanie wymaga uprawnień nadanych
przez Prezesa PAA oraz czynności, które
mogą być wykonywane wyłącznie przez
osoby posiadające takie uprawnienia,

48. Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy – Prawo atomowe
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Istota projektu

- trybu wykonywania przez Prezesa PAA
nadzoru i kontroli nad jednostkami
organizacyjnymi wykonującymi działalność
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Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MŚ/PAA

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

bip.paa.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

49. Założenia do projektu ustawy o
lobbingu

4

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Wprowadzenie nowych definicji ustawowych:
Julia Pitera
- działalność lobbingowa,
Sekretarz Stanu
- lobbysta,
KPRM/
w KPRM
- zasady rejestracji lobbystów,
Pełnomocnik
- całkowite uzawodowienie lobbingu.
Rządu ds.
Pełnomocnik
Zakresem podmiotowym ustawy objęci byliby Opracowania Rządu ds.
lobbyści oraz osoby sprawujące funkcje
Programu
Opracowania
publiczne, co do których lobbing mógłby być
Zapobiegania Programu
stosowany. Zakresem przedmiotowym ustawy Nieprawidłowo Zapobiegania
byłoby określenie działalności lobbingowej,
ściom w
Nieprawidłowo
rejestru lobbystów, procesu tworzenia prawa
Instytucjach ściom w
oraz forma wywierania wpływu na proces
Publicznych
Instytucjach
podejmowania decyzji i rozstrzygnięć.
Publicznych

34

bip.kprm.gov.pl

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

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

