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Art. 135 ust. 2 projektu ustawy o Służbie Rozporządzenie określa podmioty
Celnej.
uprawnione do wypłaty świadczeń
socjalnych, rodzaj i zakres tych
świadczeń, ich wysokość, sposób
obliczania, terminy rozliczeń oraz
wypłaty, uwzględniając prawidłowość
wypłacanych świadczeń oraz warunki
korzystania z tych świadczeń.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu
wykonywania niektórych
czynności przez
funkcjonariuszy celnych oraz
trybu i zakresu współpracy
Służby Celnej z Policją i
Strażą Graniczną

Art. 72 ust. 7 projektu ustawy o Służbie
Celnej.

Rozporządzenie ma na celu określenie
sposobu dokonywania przez
funkcjonariuszy celnych zatrzymywania i
przeszukiwania osób, zatrzymywania
rzeczy oraz przeszukiwania pomieszczeń,
bagażu, ładunku, środków transportu i
statków w trybie i przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu
postępowania karnego oraz zatrzymywania
osób wskutek pościgu, o którym mowa w
artykule 20 Konwencji sporządzonej na
podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii
Europejskiej w sprawie wzajemnej
pomocy i współpracy między
administracjami celnymi, sporządzonej w
Brukseli dnia 18 grudnia 1997r (Dz. U. z
2008 r. Nr 6, poz. 31), w celu
niezwłocznego przekazania ich
funkcjonariuszom administracji celnej
właściwego państwa członkowskiego.
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Adres
BIP

5

6

7

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu
MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mofnet.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
świadczeń socjalnych
funkcjonariuszy celnych i ich
rodzin

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl
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Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Zmieniane rozporządzenie stanowi m.in.
podstawę do określania wartości
rynkowych nieruchomości
przeznaczonych lub zajętych pod drogi
publiczne. Dotychczas § 36 stanowił
normę generalną, określającą zasady
wyceny ww. nieruchomości stanowiąc,
że określenie wartości nieruchomości
przeznaczonej bądź zajętej pod
inwestycję drogową następuje na
podstawie transakcji nieruchomościami,
które zostały nabyte na te cele.
Szczegółowe regulacje związane z
wyceną nieruchomości przeznaczonych
lub zajętych pod inwestycje drogowe
stanowiły pochodną regulacji
związanych z planowaniem
przestrzennym i możliwością
dochodzenia, przez dotychczasowych
właścicieli oraz użytkowników
wieczystych nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na
inwestycje drogowe.
Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych, dokonana z
dniem 16 grudnia 2006 r. wyłączyła w
ramach realizowania inwestycji
drogowych przepisy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a

W celu dostosowania zasad wyceny do
zmienionej sytuacji prawnej, w noweli
zaproponowano, aby przy określaniu
wartości rynkowej nieruchomości dla
potrzeb ustalenia odszkodowania za
nieruchomości wywłaszczone lub przejęte
z mocy prawa na podstawie przepisów
ustawy, rzeczoznawca majątkowy określał
jej wartość przyjmując jej stan z dnia
wydania decyzji (czyli według aktualnego
sposobu użytkowania, tj. sposobu
występującego przed wydaniem decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej). Stanowi to wypełnienie zasady
określonej w art. 134 ustawy o gospodarce
nieruchomościami która stanowi, że przy
ustalaniu wysokości odszkodowania
uwzględnia się aktualny sposób
użytkowania nieruchomości, chyba że
przeznaczenie nieruchomości zgodne z
celem przejęcia tej nieruchomości
powoduje wzrost jej wartości.
Dodatkowo zmianie uległy również
niektóre przepisy rozporządzenia m.in.
dotyczące zasad wyceny dla potrzeb
określania zmiany wartości nieruchomości
spowodowanej wejściem w życie lub
zmianą miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Pozostałe zmiany mają charakter
porządkujący i precyzujący.

3.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu
szacunkowego

także wprowadziła zasadę, że przejęcie
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Istota projektu
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odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
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stanowisko lub
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Olgierd Roman
Dziekoński
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl
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Konieczność wydania przez Radę
Ministrów rozporządzenia wynika z art.
8 ust. 4 projektu ustawy o instytutach
badawczych.

Rozporządzenie określi zasady połączenia,
podziału, reorganizacji lub likwidacji
instytutów badawczych, w tym wymogi
odnoszące się do przeprowadzania
postępowania przygotowawczego oraz
inne szczegółowe warunki i tryb
przeprowadzanych zmian.
Rozporządzenie określi zadania ministra
nadzorującego dany instytut, który będzie
podlegał przekształceniom. Zgodnie z
projektowanym rozporządzeniem minister
nadzorujący instytut (lub instytuty) będzie
odpowiedzialny za dokonanie oceny stanu
majątkowego i organizacyjno-prawnego
tych podmiotów.
Rozwiązania przyjęte w projekcie mają
zapewnić zachowanie zasady prawidłowej
gospodarki majątkiem ogólnonarodowym.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
kryteriów, szczegółowych
warunków i trybu
przekształcania i włączania
instytutów badawczych

Konieczność wydania przez Radę
Ministrów rozporządzenia wynika z art.
9 ust. 5 projektu ustawy o instytutach
badawczych.

Rozporządzenie określi kryteria i
szczegółowe warunki oraz tryb
przekształcenia instytutu badawczego w
instytut naukowy PAN lub włączenia go
do uczelni publicznej lub do instytutu
naukowego PAN.
Rozporządzenie zapewni zachowanie
zasady prawidłowej gospodarki majątkiem
ogólnonarodowym. Ocena stanu
majątkowego instytutu badawczego
zostanie powierzona komisji
(rozporządzenia określi zasady jej
funkcjonowania).
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BIP
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MNiSW

Prof. dr hab.
Maria Elżbieta
Orłowska
Sekretarz Stanu

MNiSW

Prof. dr hab.
Maria Elżbieta
Orłowska
Sekretarz Stanu

bip.nauka.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu tworzenia, łączenia,
podziału, reorganizacji i
likwidacji instytutów
badawczych

Organ
odpowiedzialny

bip.nauka.gov.pl
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Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia liczby stanowisk
służbowych w poszczególnych
korpusach kadry zawodowej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej

Potrzeba wydania rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania
wewnętrznej struktury stanowisk kadry
zawodowej do zmian organizacyjnych
przeprowadzanych w Siłach Zbrojnych
oraz do założeń procesu
profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, a
także określenia liczby stanowisk w
korpusie oficerów zawodowych,
podoficerów zawodowych i szeregowych
zawodowych stosownie do nowych form
służby.

W procesie profesjonalizacji zakłada się,
że trzon armii stanowić będą żołnierze
pełniący zawodową służbę wojskową oraz
ochotniczą służbę kontraktową
wprowadzoną w miejsce obecnej
obowiązkowej służby wojskowej dla
poborowych. Zakłada się ponadto
utrzymanie odpowiedniego zasobu
wyszkolonych rezerw osobowych,
wyodrębnionych jako Narodowe Siły
Rezerwowe. W związku z powyższym
niezbędnym jest określenie liczebności
poszczególnych korpusów kadry
zawodowej z uwzględnieniem nowych
form służby oraz wdrożonych zmian
organizacyjnych związanych z
przygotowaniem Sił Zbrojnych RP do ich
funkcjonowania w warunkach zawieszenia
obowiązkowej służby wojskowej.

6.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MON

generał
Franciszek
Gągor
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

biuletyn.mon.gov.pl
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Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie określenia
stopni policyjnych , Straży
Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Więziennej,
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Wywiadu
Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Urzędu Ochrony Państwa
odpowiadających stopniom
wojskowym

Wprowadzenie przepisów upoważniających
do wydania przedmiotowego aktu (art. 17a
ust. 5) mocą postanowień ustawy o zmianie
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

7.

Istota projektu

4

Określenie, jakie stopnie policyjne, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu
Ochrony Państwa odpowiadają
poszczególnym stopniom wojskowym.
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Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MON

gen. bryg.
Janusz Bojarski
Dyrektor
Departamentu
Kadr

biuletyn.mon.gov.pl
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Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie służby
wojskowej żołnierzy zawodowych
wyznaczonych na stanowiska
służbowe w instytucjach
cywilnych

Istota projektu

4

7

Adres
BIP

5

6

7

MON

gen. bryg.
Janusz Bojarski
Dyrektor
Departamentu
Kadr

biuletyn.mon.gov.pl

Zmiana przepisów upoważniających do
Określenie organów właściwych do
wydania przedmiotowego aktu (art. 22)
wyznaczania na stanowiska służbowe w
wynikająca z postanowień ustawy o zmianie instytucjach cywilnych i odwołujących z tych
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
stanowisk. Uregulowanie szczegółowego
zawodowych oraz niektórych innych ustaw. trybu postępowania przy wyznaczaniu
żołnierzy zawodowych na stanowiska
służbowe w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego, Departamencie Sądów
Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości
lub Agencji Wywiadu, innych instytucjach i
podmiotach realizujących szczególne zadania
na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa
oraz odwoływania z tych stanowisk, a także
trybu postępowania przy kierowaniu żołnierzy
zawodowych w celu wyznaczenia na
stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu
Wojskowego oraz Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego i odwoływania ich z tej służby.
Unormowanie sposobu wykonywania przez
Ministra Obrony Narodowej nadzoru, w
zakresie pełnienia czynnej służby wojskowej
nad żołnierzem zawodowym wyznaczonym na
stanowisko służbowe w instytucji cywilnej.
Określenie szczegółowych warunków i trybu
opiniowania żołnierzy zawodowych
pełniących zawodową służbę wojskową w
instytucjach cywilnych, a także przełożonych
uprawnionych do sporządzenia opinii.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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9.

Umożliwienie prawidłowego
kształtowania uposażeń i wynagrodzeń
prokuratorów wojskowych.

Utworzenie Departamentów i Biur w przyszłej
Prokuraturze Generalnej wymusza
dostosowanie stanowisk i funkcji
prokuratorów Naczelnej Prokuratury
Wojskowej do stanowisk i funkcji
prokuratorów Prokuratury Generalnej
zatrudnionych w tych komórkach
organizacyjnych.

Potrzeba usprawnienia postępowania
organów cywilnych i wojskowych w
zakresie uzupełniania potrzeb kadrowych
jednostek zmilitaryzowanych.

Wyłączenie dyrektorów powiatowych
urzędów pracy oraz pracodawców z
obligatoryjnego trybu kwalifikowania
osób do służby w jednostkach
zmilitaryzowanych.
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Adres
BIP

5

6

7

MON

MON

płk Krzysztof
Parulski
Zastępca
Prokuratora
Generalnego –
Naczelny
Prokurator
Wojskowy

Stanisław J.
Komorowski
Podsekretarz
Stanu

biuletyn.mon.gov.pl

10. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
nadawania przydziałów
organizacyjno
-mobilizacyjnych do jednostek
zmilitaryzowanych

4

Organ
odpowiedzialny

biuletyn.mon.gov.pl

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie ustalenia
szczegółowego wykazu
stanowisk i funkcji
prokuratorów i asesorów
wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury,
równorzędnych pod względem
wynagrodzenia i uposażenia ze
stanowiskami i funkcjami
prokuratorów i asesorów
powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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Obowiązujące rozporządzenie nie
uwzględnia funkcjonariuszy SKW oraz
SWW. Przewiduje się, iż emerytura zostanie
podwyższona o 0,5 % podstawy wymiaru za
każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na
froncie w czasie wojny oraz w strefie działań
wojennych przez funkcjonariusza SKW oraz
SWW.

12. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wojskowego obowiązku
meldunkowego, obowiązku
powiadamiania wojskowego
komendanta uzupełnień oraz
uzyskiwania zezwolenia na
wyjazd i pobyt za granicą

Zmiany dokonane nowelizacją ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 161, poz. 1287), tzw. „dużą
nowelą”, polegające na określeniu nowej
kategorii osób, które podlegają
obowiązkowi służby wojskowej.

Do chwili obecnej ustawa dokonywała
podziału osób podlegających obowiązkowi
służby wojskowej na mężczyzn i kobiety,
uwzględniając również, dla każdej z tych
kategorii inny wiek podlegania temu
obowiązkowi. Nowe brzmienie art. 58
ustawy nie dokonuje takiego podziału.
W związku z powyższym, powstała
potrzeba ponownego zdefiniowania w § 2
rozporządzenia kategorii osób
zobowiązanych do spełniania wojskowego
obowiązku meldunkowego.

9

5

6

7

MON

MON

płk Radosław
Kujawa
Szef Służby
Wywiadu
Wojskowego

gen. Franciszek
Gągor
Szef Sztabu
Generalnego
WP

biuletyn.mon.gov.pl

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie
uwzględnia utworzonej w dniu 1
października 2006 r. Służby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego.

Adres
BIP

biuletyn.mon.gov.pl

11. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
podwyższania emerytur
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

1

2

3

4

13. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
zawiadamiania wojskowych
komendantów uzupełnień o
osobach podlegających
obowiązkowi czynnej służby
wojskowej oraz wydawania
przez pracodawców, szkoły i
inne jednostki organizacyjne
zaświadczeń w sprawach
powszechnego obowiązku
obrony

Konsekwencja nowelizacji ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.
2416, z późn. zm.) ustawą z dnia
9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 120,
poz. 2284), tzw. „średnią nowelą”, oraz
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o zmianie ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz.1287),
tzw. „dużą nowelą”.

W związku z wprowadzeniem regulacji
dotyczących pełnienia służby wojskowej
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
przez żołnierzy rezerwy posiadających
nadane przydziały kryzysowe, pracodawcy
zostali zobowiązani do informowania
wojskowych komendantów uzupełnień o
zwolnieniu, zatrudnieniu oraz o
kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku
tych z pracowników, którym nadano takie
przydziały. Proponuje się nie określanie
wzorów zawiadomień pracodawców,
rektorów i imiennych wykazów kobiet,
wskazując jedynie zakres danych, które
powinny zostać zawarte w tych
zawiadomieniach, pozostawiając tym
samym zupełną dowolność co do formy
zawiadomienia. Zapisy rozporządzenia
proponuje się dostosować do terminologii
zawartej w tzw. średniej noweli, tj. w
miejsce występującego dotychczas
„poboru” wprowadzić wyrazy
„kwalifikacji wojskowej”.

14. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie nadania
Instytutowi Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin w
Radzikowie statusu
Państwowego Instytutu
Badawczego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
realizuje program wieloletni i w jego
ramach prowadzi szereg prac i zadań z
zakresu służb publicznych potrzebnych
dla resortu rolnictwa i rozwoju wsi.

Istotą projektu jest prawne
usankcjonowanie, zgodnie z
możliwościami jaką daje ustawa o
jednostkach badawczo – rozwojowych,
statusu jednostki, która w sposób ciągły
wykonuje zadania szczególnie ważne dla
planowania i realizacji celów i polityki
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

gen. Franciszek
Gągor
Szef Sztabu
Generalnego
WP

MON

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

biuletyn.mon.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

Opracowanie projektu wynika
z potrzeby honorowania przez ministra
właściwego do spraw rybołówstwa osób
szczególnie zasłużonych dla branży
rybackiej.

4

Projekt ustanowi odznakę honorową
„Zasłużony dla Rybactwa”, ustali jej wzór,
zasady i tryb nadawania oraz sposób
noszenia.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

bip.minrol.gov.pl

15. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia odznaki
honorowej „Zasłużony dla
Rybactwa”, ustalenia jej wzoru
oraz zasad i trybu nadawania,
a także sposobu noszenia

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z delegacji zawartej w art. 23
ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych.

4

W projekcie rozporządzenia zostaną
określone wymagania, jakie powinni
spełniać kierownik do spraw
bezpieczeństwa, służby porządkowe i
służby informacyjne w zakresie
wyszkolenia i wyposażenia, w tym
tematyka i formy szkolenia, jednostki
właściwe do przeprowadzania szkolenia,
wzór zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, wymagane wyposażenie służb
porządkowych i służb informacyjnych
w zależności od przewidywanych
zagrożeń, zakres sprawdzania przez służby
porządkowe i służby informacyjne
uprawnień osób do uczestniczenia
w imprezie masowej, sposoby
legitymowania w celu ustalenia
tożsamości osób obecnych, przeglądania
ich bagaży i odzieży oraz usuwania osób
zakłócających imprezę, mając na
względzie zapewnienie właściwego
wyszkolenia tych służb oraz ich
wyposażenia i oznakowania w sposób
umożliwiający prawidłowe wykonywanie
zadań służb porządkowych
i informacyjnych.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

16. Projekt rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
wymagań, jakie powinien
spełniać kierownik do spraw
bezpieczeństwa, służby
porządku i służby
informacyjne organizujące
imprezy masowe w zakresie
wyszkolenia i wyposażenia
oraz szczegółowych warunków
i sposobów ich działania

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

18. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
określenia warunków i sposobu
użycia środków przymusu
bezpośredniego
i użycia broni palnej przez
funkcjonariuszy Straży
Granicznej oraz warunków
i sposobu użycia środków
przymusu bezpośredniego,
a także zasad użycia broni
palnej przez pododdziały
odwodowe Straży Granicznej

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie uzasadniona
jest koniecznością odstąpienia od
stosowania znaku zakazu „stój -kontrola
graniczna”, z uwagi na wątpliwości
odnośnie stosowania takiego znaku w
trakcie wykonywania czynności z
zakresu ruchu drogowego wewnątrz
kraju, przy wykonywaniu zadań
związanych np. z ochroną szlaków
komunikacyjnych.

Projekt stanowi, że funkcjonariusz Straży
Granicznej ma prawo stosować środki
przymusu bezpośredniego takie jak
kolczatka drogowa lub inne przeszkody
umożliwiające zatrzymanie pojazdu.
Proponowana zmiana regulacji określa
również sposób użycia tych środków,
podając, że ich zastosowanie poprzedzić
należy m.in. wezwaniem do zachowania
się zgodnego z prawem oraz po
bezskutecznym uprzedzeniu o jego użyciu,
a także po niepodporządkowaniu się
wydanym poleceniom oraz w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub
zdrowia własnego lub innej osoby.
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5

6

7

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu
MSWiA
bip.mswia.gov.pl

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia
Obniżenie opłaty za usługę udostępniania
wynika z dążeń do ułatwienia
danych w drodze weryfikacji.
przedsiębiorcom korzystania z usługi
udostępniania danych ze zbioru PESEL
oraz ogólnokrajowej ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych w drodze weryfikacji.
Konieczność podejmowania tych działań
podyktowana jest faktem, iż pomimo
upływu blisko rocznego okresu, jaki
minął od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających usługę weryfikacji, nie
wpłynął ani jeden wniosek o
udostępnienie danych w tym trybie.

Adres
BIP

bip.mswia.gov.pl

17. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wysokości opłat za
udostępnienie danych ze
zbiorów meldunkowych,
ewidencji wydawanych i
unieważnionych dowodów
osobistych, zbioru PESEL,
ogólnokrajowej ewidencji
wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych oraz
sposobu wnoszenia tych opłat

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

Rozporządzenie określi sposób tworzenia
i aktualizacji oraz struktury planów
ochrony infrastruktury krytycznej.

21. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko

Akt wykonawczy do ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

Podział na przedsięwzięcia mogące zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz na
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.

7

Zmiany w podziale terytorialnym.

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
MSWiA

14

MSWiA

MŚ

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu
Główny
Konserwator
Przyrody

bip.mos.gov.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem
upoważnienia ustawowego zawartego w
art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.
U. Nr 89, poz. 590).

6

pl

20. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu
tworzenia, aktualizacji oraz
struktury planów ochrony
infrastruktury krytycznej

5

bip.mswia.gov.pl

Wnioski składane przez jednostki
samorządu terytorialnego.

Adres
BIP

bip.mswia.gov.pl

19. Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
utworzenia, ustalenia granic i
nazw gmin oraz siedzib ich
władz, ustalenia granic
niektórych miast oraz nadania
niektórym miejscowościom
statusu miasta

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

