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Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T Ó W U S TAW - B

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

1.

Działania na rzecz zapewnienia
prawidłowego rozwoju ubezpieczeń
gospodarczych.

Wprowadzenie definicji umowy
odwróconego kredytu hipotecznego,
określenie podmiotów uprawnionych do
oferowania umów odwróconego kredytu
hipotecznego, określenie beneficjentów
odwróconego kredytu hipotecznego,
wskazanie rodzajów praw do
nieruchomości, które mogą zostać uznane
za uprawniające do zawarcia umowy,
uregulowanie zasad zabezpieczenia spłaty
odwróconych kredytów hipotecznych,
zasad wyceny nieruchomości, obowiązków
informacyjnych instytucji kredytujących
wobec klientów, obowiązków
kredytobiorcy względem nieruchomości,
zasad zaspokajania roszczeń instytucji
kredytujących z tytułu odwróconych
kredytów hipotecznych.
Dokonanie przeglądu prawa ubezpieczeń
gospodarczych w celu przygotowania
zmian w przepisach ustawowych w
zakresie ubezpieczeń gospodarczych w
kierunku wzmocnienia prawidłowego
rozwoju ubezpieczeń gospodarczych.

2

Adres
BIP

5

6

7

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu
MF

bip.mofnet.gov.pl

Założenia do zmian w
przepisach ustawowych
odnoszących się do
ubezpieczeń gospodarczych, a
w szczególności opracowanie
założeń do projektu ustawy
zmieniającej ustawę o
działalności ubezpieczeniowej

Wprowadzenie ram prawnych dla
innowacyjnej usługi finansowej
umożliwiającej osobom starszym dostęp
do dodatkowych źródeł finansowania.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl

2.

Założenia do projektu ustawy
o odwróconym kredycie
hipotecznym

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

3.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy Prawo
bankowe

Projekt nowelizacją obejmie zmiany
dotychczasowych zasad i warunków
powierzania przez banki
przedsiębiorcom czynności związanych z
działalnością bankową.

Istota projektu

4

3

Adres
BIP

5

6

7

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF
bip.mofnet.gov.pl

Podstawowe zmiany przepisów
obowiązującej ustawy Prawo bankowe
zmierzać będą do:
rozszerzenia ustawowego katalogu
czynności, których powierzenie przez
bank przedsiębiorcy nie wymaga
zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego,
liberalizacji obowiązków
informacyjnych banku wobec organu
nadzoru związanych z zawarciem
przez bank umowy powierzenia
wykonywania czynności przez
przedsiębiorcę,
uregulowania w ustawie warunków i
zasad podwykonawstwa czynności
powierzonych przez bank
przedsiębiorcy,
rozszerzenia kręgu przedsiębiorców,
którzy mogą być stroną umowy
zawartej z bankiem (dopuszczenie
wspólników spółki cywilnej do
zawierania umów z bankami).

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4.

Zmiana przepisów ustawy w obszarze
przeprowadzania konkursów na wolne
stanowiska naczelników urzędów
skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
ma na celu zapewnienie otwartych i
konkurencyjnych zasad trybu naboru.

Racjonalizacja kosztów i działalności
instytucji kontroli państwowej, w tym
optymalizacja zarządzania procesem
kontroli w Polsce i zapewnienie wysokiej
jakości usług dla klientów zewnętrznych i
wewnętrznych przez kompetentnych,
dobrze wyszkolonych pracowników.

4

Adres
BIP

5

6

7

MF

MG

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

Założenia do projektu ustawy o
konsolidacji instytucji kontroli
państwowej

Założenia do projektu ustawy o zmianie
ustawy o urzędach i izbach skarbowych
zostały opracowane w związku z
koniecznością dokonania niezbędnych
zmian w zakresie zasad naboru w trybie
postępowań kwalifikacyjnych
związanych z przeprowadzaniem
konkursów na naczelników urzędów
skarbowych i dyrektorów izb
skarbowych oraz innych zmian o
charakterze doprecyzowującym.
Wprowadzenie rozwiązań
racjonalizujących działania instytucji
kontroli państwowej w Polsce. Zadanie
mieści się w formule budowania
sprawnego państwa.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl

5.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o urzędach i
izbach skarbowych

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1

2

3

4

Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy – Prawo bankowe
i ustawy Kodeks postępowania
cywilnego

Uzasadnieniem dla opracowania założeń
do projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo bankowe i ustawy Kodeks
postępowania cywilnego jest brak
stosownych uregulowań dotyczących
obowiązków informacyjnych banku
wobec klienta, w szczególności
przedsiębiorcy będącego klientem banku,
jak również zakresu tych obowiązków, w
odniesieniu do skutków prawnych
składanego przez klienta banku
oświadczenia o poddaniu się egzekucji
(bankowy tytuł egzekucyjny).

Celem projektowanej nowelizacji ma być
ochrona praw klientów, w szczególności
przedsiębiorców będących klientami
banku i uchronienie ich przed skutkami
umów zawartych z bankiem co do treści, o
których nie byli dokładnie poinformowani
lub nie zdawali sobie sprawy z prawnoekonomicznych skutków podejmowanych
zobowiązań. Projektowana ustawa ma
uchronić klientów banków przed skutkami
składanych pisemnych oświadczeń o
poddaniu się egzekucji w sytuacji, gdy nie
zostali poinformowani należycie o
skutkach prawnych złożenia takiego
oświadczenia.

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.

6.

7.

Założenia do projektu ustawy
o korytarzach przesyłowych
celu publicznego

5

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Waldemar
Pawlak
Wiceprezes
Rady
Ministrów
Minister
Gospodarki
MG

MG

Joanna
StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

8.

Założenia do projektu ustawy –
Prawo o miarach

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

Istota projektu

4

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

i prawnych dla rozwoju nowych
technologii i ich transferu do przemysłu
- stworzenie silnych ośrodków rozwoju
technologicznego i transferu technologii
do przemysłu,
− zapewnienie wysokiej jakości i
doskonalenia państwowych wzorców
jednostek miar.

6

Waldemar
Pawlak
Wiceprezes
Rady
Ministrów
Minister
Gospodarki
MG

bip.mg.gov.pl

Opracowanie rozwiązań systemowych w
zakresie organizacji i funkcjonowania
miar. Reforma metrologii i administracji
miar ma na celu w szczególności:
− dereglamentację administracji miar,
− wspieranie rozwoju nowych technologii
w obszarze metrologii,
− stworzenie warunków instytucjonalncyh

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

9.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy
o transporcie drogowym

4

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

Planowana nowelizacja ma na celu
rozwiązanie problemu prefinansowania
inwestycji w sektorze kolejowym, co w
rezultacie przełoży się na szybsze tempo
wydatkowania środków unijnych.

Celem nowelizacji jest:
- stworzenie systemu, w którym wszystkie
środki na inwestycje kolejowe w
zakresie infrastruktury przekazywane
będą do Funduszu Kolejowego,
- dostosowanie przepisów ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o Funduszu
Kolejowym (Dz. U. z 2006 r., Nr 12,
poz. 61, z późn. zm.) do zapisów nowej
ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r.

Adres
BIP

5

6

7

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

7

Juliusz
Engelhardt
Podsekretarz
Stanu
MI

bip.mi.gov.pl

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

Organ
odpowiedzialny

bip.mi.gov.pl

10. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Funduszu
Kolejowym oraz ustawy o
finansowaniu infrastruktury
transportu lądowego

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

11. Założenia do projektu ustawy
o komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego
Porty Lotnicze

4

Przedmiotowy projekt dotyczy kwestii
związanych z komercjalizacją PPL.
Obejmuje on przede wszystkim sprawy
ściśle związane z komercjalizacją
przedsiębiorstwa państwowego, zakresem
działalności spółki powstałej w wyniku
przekształcenia PPL, restrukturyzacji
majątku oraz uprawnień pracowniczych
wynikających z faktu przekształcenia.

Celem opracowania założeń jest
usunięcie istniejących trudności w
ustaleniu stanu prawnego budynków i
budowli zrealizowanych pod lub nad
gruntem i nie mających z nim
gospodarczego związku, wynikające z
nieelastycznego systemu praw
rzeczowych.

Istotą działań jest uelastycznienie
polskiego systemu praw rzeczowych
poprzez wprowadzenie nowego rodzaju
prawa rzeczowego, przełamującego zasadę
superficies solo cedit, co zwiększy
możliwości inwestycyjne na terenach
dotychczas postrzeganych jako
nieatrakcyjne z powodu braku możliwości
uzyskania przez inwestora silnego tytułu
prawnego do nieruchomości.

8

Adres
BIP

5

6

7

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

Olgierd Roman
Dziekoński
Podsekretarz
Stanu
MI

bip.mi.gov.pl

Propozycja dokonania przekształcenia
przedsiębiorstwa państwowego „Porty
Lotnicze” (PPL), a tym samym
opracowania przedmiotowego projektu
wynika z konieczności „dostosowania”
formy prowadzenia działalności
gospodarczej, z jednej strony do
rozwiązań funkcjonujących w
przeważającej mierze w UE, a z drugiej
strony do wymagań rynkowych.
Uwzględnić także należy ogólną
tendencję, zgodnie z którą odchodzi się
od formy prowadzenia działalności
gospodarczej jaką jest przedsiębiorstwo
państwowe.

Organ
odpowiedzialny

bip.mi.gov.pl

12. Założenia do projektu ustawy
o odrębnej własności
budynków i budowli

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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.

13. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie
roszczeń pracowniczych w
razie niewypłacalności
pracodawcy

9

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

4

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

10

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

14. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

15. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz
ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych

1.

2.

11

4

Zwiększenie nakładów na
prewencję wypadkową; docelowo
od 2015 r. - do 1% należnych
składek na ubezpieczenie
wypadkowe przewidzianych w
planie finansowym Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada
się stopniowe dochodzenie do tego
poziomu. Proces ten rozpocząłby
się od 1 stycznia 2012 r. Kwota
nakładów na prewencję wypadkową
nie mogłaby być niższa niż 0,50% i
nie wyższa niż 1,00% kwoty
składek na ubezpieczenie
wypadkowe.
W kolejnych latach kwoty te
mieściłyby się we wskazanych
przedziałach. Zakłada się
wprowadzenie zasady, że realizacja
zadań prewencji wypadkowej
odbywałaby się w ramach 3 –
letnich programów.
Odstąpienie od postępowań
konkursowych i wprowadzenie
zasady, że ubezpieczony realizuje
świadczenie z zakresu stomatologii
lub szczepień ochronnych
niezwłocznie, w najbliższej
placówce medycznej, mającej
podpisaną umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia na udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
Uchylenie art. 93 ust. 4 pkt 5
ustawy o systemie ubezpieczeń

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

Wzmocnienie roli i skuteczności
1.
systemu prewencji wypadkowej.
Kwotę nakładów na prewencję
wypadkową określa corocznie
ustawa budżetowa. Maksymalnie jest
to kwota równoważna 1% należnych
składek na ubezpieczenie
wypadkowe, przewidzianych w
planie finansowym Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych na dany
rok budżetowy. Środki te
przeznaczone są na określone ustawą
zadania i realizowane są w ramach
rocznych planów działań
prewencyjnych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Niewielkie środki
przeznaczane na ten cel i
ograniczony rzeczywisty czas
realizacji działań prewencyjnych nie
zapewniają skuteczności podjętych
działań.
Stworzenie możliwości szerszego
2.
dostępu ubezpieczonych do
świadczeń zdrowotnych z zakresu
stomatologii i szczepień ochronnych
i skrócenie procesu leczenia w tym
zakresie. Obecnie realizacja tych
świadczeń odbywa się w
placówkach medycznych wybranych
przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w drodze konkursu
ofert, co znacznie wydłuża, a
3.
nierzadko wręcz utrudnia dostęp
ubezpieczonych do tych świadczeń.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Przygotowanie nowych rozwiązań
systemowych dotyczących języka
migowego i innych środków wspierania
komunikowania się. Zapewnienie
dostępu dla osób niesłyszących do
administracji publicznej i służb
ratowniczo-interwencyjnych.
Zapewnienie obsługi w języku migowym
w kontaktach z instytucjami
publicznymi. Obecnie brak jest
ustawowych regulacji dotyczących
uprawnień osób wymagających
wspierania w komunikowaniu się.

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

16. Założenia do projektu ustawy
o języku migowym i innych
środkach wspierania
komunikowania się

Obowiązujące obecnie przepisy
Zmiany systemowe, które mają na celu
dotyczące zatrudniania cudzoziemców w umożliwienie elastycznego reagowania na
Polsce nie pozwalają na elastyczne,
kwestie zatrudnienia cudzoziemców w
uzależnione od potrzeb rynku pracy
zależności od aktualnej sytuacji na rynku
reagowanie na kwestie dotyczące
pracy.
zatrudnienia cudzoziemców.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
MPIPS

MPiPS

Czesława
Ostrowska
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

17. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy

Istota projektu

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

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. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Funduszu
Rozwoju Inwestycji
Komunalnych
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MRR

Augustyn
Kubik
Podsekretarz
Stanu

bip.mrr.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

Opracowanie projektu wynika z faktu, iż
obecnie obowiązujące przepisy w
zakresie udzielania poręczeń i gwarancji
kredytów bankowych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa nie są satysfakcjonujące dla
kredytobiorców.

Projekt określi zasady współpracy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji
ze środków Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z bankami, a
także stworzy prawne możliwości
klasyfikowania poręczeń i gwarancji
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa jako ekspozycji o
zmniejszonym ryzyku.

Opracowanie projektu wynika
z konieczności uregulowania stanu
prawnego nieruchomości zaliczonych do
wspólnot gruntowych oraz określenia
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. Nabycie przez gminy
nieruchomości wspólnot, na których
zaniechano od dłuższego czasu
zorganizowanego zespołowego
gospodarowania. Wprowadzenie sądowej
kontroli działalności organów spółki
powołanej do zagospodarowania
wspólnoty gruntowej.

19. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

20. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

bip.minrol.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

21. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy Prawo
upadłościowe i naprawcze

4

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

Wprowadzenie w projekcie ustawy
nowych rozwiązań organizacyjnych
i prawnych dotyczących pracowników
sądów i prokuratur wynika z
konieczności poprawy efektywności
działania sądów i prokuratury.
Planowane rozwiązania dotyczą:
- rezygnacji z wymaganego obowiązku
odbywania stażu przez pracowników
pionu administracyjnego, finansowego
i gospodarczego,
- uzależnienie wynagrodzenia
zasadniczego pracowników sądów
i prokuratury od wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ujednolicenie zasad i trybu
postępowania przy dokonywaniu ocen
kwalifikacyjnych pracowników .

Projekt określa sposób zatrudniania, tryb
naboru na staż lub stanowisko, jednolite
zasady i tryb postępowania przy
dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych oraz
prawa i obowiązki pracowników – sądów
powszechnych i wojskowych oraz
powszechnych i wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury.
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Adres
BIP

5

6

7

Jecek Czaja
Podsekretarz
Stanu
MS

Jecek Czaja
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

Orzeczenia : Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008
r. sygn. K 50/05, postanowienie z dnia
12 czerwca 2008 r. sygn. S.3/08,
dotyczących potrzeby podjęcia
inicjatywy ustawodawczej w
przedmiocie kompleksowego
uwzględnienia podatku VAT w
wynagrodzeniach biegłych sądowych i
innych osób wykonujących czynności im
zlecone w postępowaniu sądowym.

Organ
odpowiedzialny

bip.ms.gov.pl

22. Założenia do projektu ustawy
o pracownikach sądów i
prokuratury

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

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.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

bip.ms.gov.pl

23. Założenia do projektu ustawy Obecne regulacje stwarzają problemy dla
o zmianie ustawy o kuratorach poprawnego wykonywani przez
sądowych
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.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Szlaki turystyczne to zasadniczy element
powszechnego zagospodarowania
turystycznego Polski oraz bardzo ważny
czynnik wpływający na bezpieczeństwo
turystów. Jednak problematyka
wytyczania, oznakowania, użytkowania,
konserwacji, zapewnienia
bezpieczeństwa oraz ewidencjonowania
szlaków turystycznych nie została
kompleksowo uregulowana w żadnym
powszechnie obowiązującym akcie
prawnym. Potrzeba uregulowania między
innymi zasad dostępności prawnej
terenów do wyznaczenia i użytkowania
szlaku, w tym zwłaszcza terenów
prywatnych, wymaga wprowadzenia
regulacji prawnej powszechnie
obowiązującej. Obowiązujące prawo nie
wskazuje na podmioty odpowiedzialne
za tworzenie szlaków, co w sposób
oczywisty wpływa na pogorszenie
bezpieczeństwa na szlakach i utrudnia
pociągnięcie do odpowiedzialności
podmiotów odpowiedzialnych za szkody
na tych szlakach.

Planuje się, że proponowana regulacja
prawna określi:
- definicję szlaku turystycznego,
- rodzaje szlaków turystycznych,
- zasady projektowania i wyznaczania
szlaków turystycznych z uwzględnieniem
problematyki dostępności prawnej
terenu, przez który przebiega szlak,
- obowiązki w zakresie utrzymania i
konserwacji szlaków oraz obiektów
towarzyszących,
- finansowanie wyznaczania, konserwacji
i funkcjonowania szlaków turystycznych,
- zasady rejestracji i ewidencjonowania
szlaków turystycznych,
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo na
szlakach,
- niezbędne zmiany w obowiązujących
aktach prawnych.

24. Założenia do projektu ustawy
o szlakach turystycznych
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Katarzyna
Sobierajska
Podsekretarz
Stanu

MSiT

bip.msit.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

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

4

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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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

25. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
świadczeniu usług drogą
elektroniczną

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

W istniejącym stanie prawnym kwestia
bezpieczeństwa obywateli regulowana
jest w wielu aktach prawnych. Brak jest
jednak spójności pomiędzy tymi aktami
prawnymi. W odniesieniu do
istniejącego porządku prawnego
zachodzi potrzeba uporządkowania i
doprecyzowania zakresu zadań ochrony
ludności, kompetencji organów
administracji publicznej, samorządu
terytorialnego, służb i innych
podmiotów. Zachodzi potrzeba nowego,
praktycznego podejścia do obrony
cywilnej, zasad informowania,
ostrzegania i alarmowania obywateli,
jak również praktycznych rozwiązań w
zakresie edukacji i tworzenia programów
ochrony ludności.

Przygotowanie spójnych rozwiązań w
dziedzinie ochrony ludności w obliczu
współczesnych zagrożeń, zarówno w
warunkach pokojowych, jak i w przypadku
działań wojennych.
Stworzenie odpowiednich ram dla
zapewnienia warunków niezbędnych dla
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz
podstawowych warunków przetrwania,
współpracy i współdziałania systemów,
organów, służb i innych podmiotów
wykonujących zadania ochrony ludności,
usprawnienie koordynowania
przyjmowania i udzielania pomocy
humanitarnej oraz zapewnienie
odpowiednich zasobów.
Określenie kompetencji władz,
obowiązków obywateli oraz sposobów
zwiększania świadomości społeczeństwa
w zakresie ochrony ludności.
Systemowe podejście do obrony cywilnej,
rozumianej głównie w kategoriach
zadaniowych obejmujących sferę ochrony
ludności w sytuacji zagrożenia działaniami
wojennymi, katastrofą naturalną czy
spowodowaną przez człowieka.
Przesunięcie punktu ciężkości w
dziedzinie długofalowego kształtowania
środowiska bezpieczeństwa, tak
pojedynczych osób jak i społeczności
lokalnych, na działania decentralizowane i
dekoncentrowane, gdzie dominującą rolę
pełnią samorządy terytorialne.

26. Założenia do projektu ustawy
o ochronie ludności
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Zbigniew
Sosnowski
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

Potrzeba zastąpienia przepisów aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 16 grudnia
1972 r. o odszkodowaniach
przysługujących w razie wypadków i
chorób pozostających w związku ze
służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345,
z późn. zm.) wynika z konieczności
uwzględnienia zmian społeczno –
gospodarczych, jakie zaszły w ostatnich
latach w Polsce.
Opracowanie nowej regulacji prawnej
ma jednocześnie na celu dostosowanie
przepisów w zakresie możliwym do
uwzględnienia, przy zachowaniu
specyfiki służby w formacjach
podległych ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych, do rozwiązań
zawartych w ustawie z dnia 30
października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr
199, poz. 1673, z późn. zm.).

Wprowadzenie zmian polegających na :
- przyznaniu prawa do odszkodowania
w zależności od charakteru doznanego
uszczerbku na zdrowiu;
- wprowadzeniu nowej definicji wypadku
pozostającego w związku ze służbą jako
zdarzenia, które powoduje uszkodzenie
tkanek ciała, uszkodzenie lub zaburzenie
funkcjonowania narządów albo śmierć;
- pozbawieniu prawa do odszkodowania
za wypadki spowodowane nadużyciem
alkoholu lub innych środków
o podobnym działaniu, w sytuacji
gdy okoliczności te nie były wyłączną
przyczyną wypadku;
- przyznaniu odszkodowania z tytułu
choroby mającej związek ze służbą za
każdy procent stwierdzonego uszczerbku
na zdrowiu;
- wprowadzeniu zasad określania
wysokości jednorazowego
odszkodowania w odniesieniu do
przeciętnego uposażenia
funkcjonariuszy bowiązującego na
koniec roku kalendarzowego
poprzedzającego rok wydania decyzji
przyznającej odszkodowanie;
- wprowadzeniu refundacji kosztów
przedmiotów ortopedycznych,
świadczeń z zakresu stomatologii, a
także szczepień ochronnych do
wysokości udziału własnego
poszkodowanego;

27. Założenia do projektu ustawy
o świadczeniach pieniężnych
przysługujących w razie
wypadków i chorób
pozostających w związku ze
służbą w Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biurze Ochrony
Rządu
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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

Tytuł

1

2

3

4

Wskazać należy na:
- potrzebę stworzenia kompleksowych,
ustawowych podstaw prawnych
funkcjonowania pionu orzeczniczego w
resorcie spraw wewnętrznych
i administracji, celem dostosowania go
do zmieniających się warunków
społeczno-gospodarczych;
- potrzebę wprowadzenia zmian
w organizacji komisji lekarskich oraz
konieczność ujednolicenia ich
struktury;
- konieczność opracowania regulacji
prawnych w zakresie zasad współpracy
pomiędzy służbą medycyny pracy w
resorcie spraw wewnętrznych i
administracji a komisjami lekarskimi,
w tym zasad dotyczących przepływu
informacji;
- potrzebę uregulowania kwestii
związanych z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania komisji lekarskich
podległych ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych oraz wskazania
podmiotów zobowiązanych do
pokrywania kosztów badań
przeprowadzanych przez te komisje.

Uregulowanie spraw związanych z:
- utworzeniem, organizacją, ustaleniem
siedzib i zakresu działania komisji
lekarskich podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych;
- trybem kierowania do komisji lekarskich
podległych ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych funkcjonariuszy,
kandydatów do służby, a także innych
osób uprawnionych;
- określeniem jednolitych zasad
postępowania i orzekania, rozpatrywania
odwołań oraz uchylania orzeczeń;
- określeniem zasad orzekania o: zdolności
fizycznej i psychicznej do służby, związku
schorzeń i ułomności ze służbą, stopniu
uszczerbku na zdrowiu, związku śmierci
ze służbą, inwalidztwie i związku tego
inwalidztwa ze służbą, czasowej
niezdolności do służby z powodu choroby;
potrzebie udzielenia urlopów zdrowotnych
funkcjonariuszom;
- finansowaniem działalności komisji
lekarskich podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych.

28. Założenia do projektu ustawy o
orzecznictwie komisji lekarskich
podległych ministrowi
właściwemu do spraw
wewnętrznych
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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

1

2

3

4

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.

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

Dostosowanie do zmian wprowadzonych
ustawami: o ochronie przyrody, o
udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, o
ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Zmiany te podyktowane są również
dynamicznie zmieniającymi się
stosunkami społeczno-gospodarczymi.

Zmiany dotyczą głównie spraw z zakresu
gospodarki nieruchomościami , gospodarki
finansowej w PGL LP, planów urządzania
lasu, spraw organizacyjnych dotyczących
funkcjonowania LP oraz kwestii nadzoru
nad działalnością LP.

29. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o służbie
zagranicznej

30. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o lasach

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Andrzej
Kremer
Podsekretarz
Stanu
MSZ
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Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu
MŚ

Główny
Konserwator
Przyrody

bip.mos.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.msz.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

31. Założenia do projektu ustawy o
odpadach

Istota projektu jest:
- dostosowanie przepisów w zakresie
definicji podstawowych pojęć;
- rozszerzenie planowania gospodarką
odpadami o zapobieganie powstawania
odpadów;
- wprowadzenie celów w zakresie
recyklingu wybranych rodzajów
odpadów;
- ujednolicenie zbierania danych/systemu
sprawozdawczości w zakresie
gospodarki odpadami;
- uproszczenie procedur dotyczących
uzyskiwania zezwoleń.

Adres
BIP

5

6

7

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ

Znaczne zmniejszenie emisji
fluorowanych gazów cieplarnianych,
kontrolowanych przez Protokół z Kioto,
z urządzeń i systemów, w szczególności w
sektorach chłodnictwa i klimatyzacji,
ochrony przeciwpożarowej i
elektroenergetyki.

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ

23

bip.mos.gov.pl

Ustawa ma dostosować polskie prawo do
rozporządzenia (WE) nr 842/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z 17
maja 2006 r. w sprawie niektórych
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz
10 rozporządzeń Komisji, związanych z
wymienionym rozporządzeniem, które
regulują zagadnienia dotyczące
ograniczenia emisji substancji objętych
Protokołem z Kioto i ich preparatów.
Wdrożenie art. 6 ust. 3 dyrektywy
2006/40/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 17 maja 2006 r. dotyczącej
emisji z systemów klimatyzacji w
pojazdach silnikowych oraz zmieniającej
dyrektywę Rady 70/156/WE.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mos.gov.pl

32. Założenia do projektu ustawy
o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych

Zapewnienie transpozycji dyrektywy
ramowej 2008/98 WE z 19 listopada
2008 r. o odpadach oraz uchylającej
niektóre dyrektywy.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Umożliwienie prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce w zakresie
poszukiwania i rozpoznawania struktur
geologicznych dla podziemnego
składowania CO 2 .

Potrzeba opracowania założeń
do projektu ustawy o zmianie ustawy o
recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji wynika z rozpoczęcia
uzgodnień z Komisją Europejską w
zakresie konieczności zapewnienia
pełnej transpozycji przepisów dyrektywy
2000/53/WE w sprawie pojazdów
wycofanych z eksploatacji.

Istotą projektu jest zmiana
funkcjonowania systemu przetwarzania
i gospodarowania pojazdami wycofanymi
z eksploatacji w związku z koniecznością
ograniczenia działalności tzw. szarej
strefy i koniecznością osiągnięcia
wymaganych poziomów odzysku
i recyklingu.

Kompleksowe uregulowanie sytuacji
zakładów opieki zdrowotnej tworzonych
przez publiczne uczelnie medyczne tzw.
szpitali klinicznych.

Stworzenie spójnych ram organizacyjno –
prawnych zapewniających sprawne
i efektywne funkcjonowanie systemu
ochrony zdrowia w powiązaniu z
realizacją procesów naukowych i
dydaktycznych.
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5

6

7

Henryk Jacek
Jezierski
Podsekretarz
Stanu
MŚ

Główny
Geolog Kraju

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

MZ

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

35. Założenia do projektu ustawy
o szpitalach klinicznych

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

Adres
BIP

bip.mos.gov.pl

34. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z
eksploatacji

4

Organ
odpowiedzialny

bip.mos.gov.pl

33. Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

