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LIPIEC - WRZESIEŃ
1.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo bankowe, ustawy
o działalności ubezpieczeniowej,
ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi
oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych

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

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

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług

Dyrektywa 2008/8/WE powinna być
Zmiana miejsca świadczenia usług w
implementowana do porządku
zakresie art. 2 dyrektywy Rady
krajowego, miejsce świadczenia jest
2008/8/WE.
jednym z systemowych elementów
podatku VAT, powinno być co do zasady
regulowane ustawą.

2

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu
MF

MF

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu

bip.mf.gov.pl

Generalnym założeniem, nowelizacji,
wynikającym z uregulowań dyrektywy
2006/123/WE, będzie ograniczenie barier
(w tym także systemów zezwoleń) dla
podejmowania lub prowadzenia
działalności usługowej oraz wzmocnienie
praw usługobiorców.

bip.mf.gov.pl

3.

Nowelizacja ustawy o doradztwie
podatkowym wynika z konieczności
implementacji postanowień dyrektywy
2006/123/WE dot. usług na rynku
wewnętrznym. do krajowego porządku
prawnego w terminie wyznaczonym
przez Komisję Europejską tj. do dnia
29.12.2009r.

bip.mf.gov.pl

2.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie
podatkowym
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Tytuł
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wprowadzenia rozwiązań planowanych w
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3

4.

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie podstawy prawnej do
udzielania przez KUKE S.A. ubezpieczeń
krótkoterminowych kredytów
eksportowych oraz umożliwienie
ubezpieczania kredytów i kontraktów
eksportowych realizowanych przez
przedsiębiorców powiązanych kapitałowo
z przedsiębiorcami krajowymi.

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu
MF

Realizacja zapisu art. 121, pkt 1 oraz pkt Opracowanie i przestawienie Sejmowi
122 ustawy o finansach publicznych.
projektu budżetu państwa na rok 2010.

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF

6.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo celne

Dostosowanie odwołań w przepisach
ustawy – Prawo celne z zakresu zwolnień
celnych do ujednoliconego
rozporządzenia Rady ustanawiającego
wspólnotowy system zwolnień celnych.
Przeprowadzenie zmian jest
uwarunkowane zakończeniem prac
kodyfikacyjnych w Radzie UE.

3

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Konieczność dostosowania krajowych
przepisów prawa celnego do
projektowanego skodyfikowanego
rozporządzenia Rady ustanawiającego
wspólnotowy system zwolnień celnych
(w zależności od wyników prac w
Komisji UE).

bip.mf.gov.pl

Projekt ustawy budżetowej na
rok 2010

Uporządkowanie ryzyk
ubezpieczeniowych KUKE S.A.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mf.gov.pl

5.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o gwarantowanych
przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Konieczność dokonania nowelizacji ustawy
o grach i zakładach wzajemnych wynika
m.in. z faktu, iż ostatnia znacząca nowela
ustawy miała miejsce w 2003r. a żadna z
nowelizacji ustawy nie była nowelizacją
kompleksową, która dostosowałaby
funkcjonujące od 1992r. przepisy do
dynamicznie zmieniającego się i
rozwijającego sektora.

Zapewnienie skuteczniejszego nadzoru
nad rynkiem gier i zakładów wzajemnych,
dokonanie zmian strukturalnych w
zakresie właściwości organów
uprawnionych do udzielenia zezwoleń na
prowadzenie działalności objętej
przepisami ustawy, wprowadzenie dopłat
do stawek na niemalże wszystkie gry,
nieznaczne zmiany podatkowe. Ponadto
projekt przewiduje dokonanie innych
zmian mających na celu doprecyzowanie
i uporządkowanie obowiązujących
obecnie przepisów ustawy oraz likwidację
luk prawnych.

7.

8.

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

4

MF

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

bip.mf.gov.pl

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

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

bip.mf.gov.pl

9.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o grach i zakładach
wzajemnych oraz niektórych
innych ustaw

bip.mf.gov.pl
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projekcie
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1
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1 Projekt ustawy o działalności
. usługowej
10.

12.

4

5

6

7

Art. 44 dyrektywy o usługach
zobowiązuje państwa członkowskie do
wprowadzenia w życie przepisów
ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych do
wykonania dyrektywy do 28 grudnia
2009 r.

Urzeczywistnienie traktatowej swobody
świadczenia usług, uproszczenie i
liberalizacji zasad reglamentacji dostępu
do wykonywania działalności
gospodarczej, wprowadzenie
pojedynczych punktów kontaktowych
stworzenie wiążących prawnie
obowiązków efektywnej współpracy
administracyjnej miedzy państwami
członkowskim, wzmocnienie praw
konsumentów jako usługobiorców.

Ograniczanie obciążeń administracyjnych
dla obywateli, w tym przedsiębiorców,
usuniecie zbędnej reglamentacji, ułatwienie
dostępu do wykonywania wolnych
zawodów.

Ograniczenie obowiązku przedkładania przez
obywateli w kontaktach z organami
administracji publicznej zaświadczeń w celu
udowodnienia w toczącym się postępowaniu
stanu faktycznego lub prawnego, zmniejszenie
obciążeń administracyjnych związanych z
działalnością gospodarcza przedsiębiorców,
ograniczenie kosztów podejmowania i
prowadzenia działalności gospodarczej,
usunięcie, zmiana lub wprowadzenie
przepisów ułatwiających działalność
gospodarczą, ułatwienie dostępu i warunków
wykonywania wolnych zawodów.

Potrzeba utworzenia systemu promocji
polskiej gospodarki, w celu wsparcia
wzrostu współpracy gospodarczej z
zagranicą.

Istotą projektu jest stworzenia sprawnego
i optymalnego systemu promocji polskiej
gospodarki na rzecz wsparcia rozwoju
współpracy gospodarczej z zagranica, w tym
aktywności polskich przedsiębiorców za
granicą i ściągania zagranicznych inwestycji
do Polski.

5

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

3 Projekt ustawy o systemie
. promocji gospodarczej

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

11.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

13. Projekt ustawy o podpisach
elektronicznych

6

4

5

6

7

Wprowadzenie nowych rodzajów usług
podpisu elektronicznego oraz usług z nim
związanych. Podniesienie
konkurencyjności rynku poprzez
uproszczenie systemu rejestracji
podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne. Dostosowanie ustawy do
siatki pojęciowej dyrektywy 1999/93/WE
oraz zmiana przepisów dotyczących
uznawania certyfikatów z zagranicy.
Wprowadzenie uregulowań
dopuszczających do wykonywania zawodu
rzecznika patentowego w Polsce obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej,
którzy uzyskali prawo wykonywania tego
zawodu w innym państwie członkowskim.
Projekt wprowadza przepisy dotyczące
naboru i przebiegu aplikacji
rzecznikowskiej oraz określa górną
granicę kosztów aplikacji, rozszerza
działalność kancelarii rzecznikowskich
o możliwość dokonywania wyceny praw
i przedmiotów własności przemysłowej,
działalności edukacyjnej w zakresie
własności przemysłowej i wspierania
działalności innowacyjnej.
Dostosowanie krajowych regulacji
dotyczących zasad i trybu udzielania
akredytacji, zasad działania systemu
kontroli wyrobów oraz zasad kontroli
produktów importowanych z krajów
trzecich do nowych przepisów UE.

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu
MG

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

Wdrożenie przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającego wymagania w zakresie
akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się
do warunków wprowadzania produktów do
obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG)
nr 339 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

15. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o systemie oceny
zgodności oraz niektórych
innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

14. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o rzecznikach
patentowych

Dopuszczenie nowych usług
certyfikacyjnych w zakresie podpisu
elektronicznego, co pozwoli urzędom i
przedsiębiorcom na lepsze dostosowanie
rodzaju i ceny stosowanych
elektronicznych narzędzi podpisywania i
uwierzytelnienia, aktualizacja rozwiązań
prawnych przyjętych w ustawie do
potrzeb działań związanych z
informatyzacją urzędów administracji
publicznej.
Konieczność dostosowania obowiązujących
przepisów do prawa unijnego (art. 49
Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę
Europejską) i wyroków ETS oraz
uporządkowanie wewnętrznej struktury
samorządu rzecznikowskiego z określeniem
kompetencji poszczególnych organów
(zwłaszcza w zakresie prowadzenia aplikacji
rzecznikowskiej i określania wysokości
kosztów tej aplikacji).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Projekt ustawy stanowi transpozycję
dyrektywy 2006/32/We w/s efektywności
energetycznej końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Stworzenie ram prawnych zachęcających
do podejmowania działań w zakresie
efektywności energetycznej w całej
gospodarce wraz z rynkowym
mechanizmem wsparcia w postaci białych
certyfikatów dla działań związanych z
poprawa efektywności wytwarzania,
przesyłu i użytkowania energii.

7

MG

Waldemar
Pawlak,
Wiceprezes
Rady
Ministrów,
Minister
Gospodarki

bip.mg.gov.pl

16. Projekt ustawy o efektywności
energetycznej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

17. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o niektórych formach
wspierania działalności
innowacyjnej, ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób
prawnych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

8

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Sytuacja kryzysu gospodarczego wymusza
− uchylenie przepisów ustawy z dnia 30
dostosowanie mechanizmu kredytu
maja 2008 r. o niektórych formach
technologicznego do nowych warunków
wspierania działalności innowacyjnej
rynkowych. Przedsiębiorca powinien
dotyczących uzależnienia wypłaty
uzyskiwać całą kwotę premii
premii technologicznej od wielkości
technologicznej niezwłocznie po
sprzedaży,
zakończeniu inwestycji i wypłacie całej
− wykreślenie z ustawy o niektórych
kwoty kredytu przez bank, dzięki czemu
formach wspierania działalności
nastąpi:
zachęcenie banków do udzielania
innowacyjnej przepisu, na podstawie
kredytu technologicznego,
którego środki funduszu innowacyjności
umożliwienie przedsiębiorcom
zalicza się do kosztów uzyskania
uzyskania całej kwoty premii
przychodu,
technologicznej,
− wprowadzenie zmian do ustaw
przyspieszenie i umożliwienie
podatkowych umożliwiających
całkowitego wydatkowania środków
dokonanie odpisu od podstawy
funduszy strukturalnych zaalokowanych
opodatkowania kwoty odpisanej na
dla działania 3.2 POIG.
fundusz innowacyjności.
Obecna sytuacja podatkowa centrów
badawczo-rozwojowych (CBR) nie
umożliwia im pozyskiwania nowych środków
finansowych na badania lub prace
rozwojowe. CBR nie uzyskuje ulgi kwotowej
a jedynie możliwość szybszego niż inni
przedsiębiorcy odliczenia kosztów (w
miesiącu odpisania na fundusz
innowacyjności zamiast w miesiącu
poniesienia). Nie jest to wystarczająca
zachętą do ubiegania się o status CBR.
Istnieje potrzeba stworzenia zachęty dla
przedsiębiorców do przeznaczania środków
prywatnych na prowadzenie badań.
Działalność CBRów doprowadzi do
zwiększenia podaży oraz wzrostu
konkurencyjności cenowej nowych
technologii w postaci usług badawczorozwojowych (know-how) i praw własności
przemysłowej (patentów, licencji).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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.

18. Projekt ustawy o korytarzach
przesyłowych celu publicznego

9

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG/RCL

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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

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

19. Projekt ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym

10

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
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Konieczność dostosowania prawa
krajowego do postanowień dyrektywy nr
2008/68/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 24 września 2008 r. w
sprawie transportu lądowego towarów
niebezpiecznych, w terminie do dnia 30
czerwca 2009 r. Aktualnie system
krajowych regulacji prawnych
dotyczących lądowego transportu
towarów niebezpiecznych obejmuje trzy
odrębne ustawy (o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych, o przewozie
koleją towarów niebezpiecznych, o
żegludze śródlądowej) i szereg aktów
wykonawczych. W przypadku
nowelizacji każdej z ww. ustaw,
obowiązywałyby równolegle trzy
odrębne ze względu na rodzaj transportu
towarów niebezpiecznych regulacje
prawne rangi ustawowej oraz wydane na
ich podstawie akty wykonawcze.

Istotą projektu jest:
- harmonizacja przepisów prawa
wspólnotowego, polegająca na
ujednoliceniu wymagań w trzech
rodzajach transportu towarów
niebezpiecznych w transporcie lądowym
(drogowym, kolejowym i żegludze
śródlądowej),
- określenie jednolitych zasad
bezpiecznego transportu
międzynarodowego towarów
niebezpiecznych poprzez wprowadzenie
warunków przewozu towarów
niebezpiecznych zapewniających
funkcjonowanie wspólnego rynku
transportu w UE,
- wprowadzenie wspólnych zasad
wykonywania lądowego transportu
towarów niebezpiecznych (przepisy
ogólne, wspólne definicje, spójne
wymagania, wspólne delegacje
ustawowe), przy jednoczesnym
zachowaniu odrębności
charakterystycznych dla każdego z trzech
rodzajów omawianego transportu,
- ujednolicenie wymagań dla wszystkich
uczestników przewozu lądowego towarów
niebezpiecznych, w tym dla
przedsiębiorców, doradców ds. przewozu
towarów niebezpiecznych i kierowców.

20. Projekt ustawy o przewozie
towarów niebezpiecznych
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Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów
do ruchu drogowego wdraża
postanowienia dyrektywy 2007/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 września 2007 r. ustanawiającej ramy
dla homologacji pojazdów silnikowych i
ich przyczep oraz układów, części i
oddzielnych zespołów technicznych
przeznaczonych do tych pojazdów
(„dyrektywa ramowa”). Ponadto projekt
implementuje rozporządzenie (WE) nr
715/2007 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie homologacji typu pojazdów
silnikowych w odniesieniu do emisji
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich
pojazdów pasażerskich i użytkowych
(Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu
do informacji dotyczących naprawy i
utrzymania pojazdów.

Postęp w zakresie konstrukcji pojazdów i ich
wyposażenia wymusza zmianę systemu
dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego,
który zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie homologacji, badań technicznych i
rejestracji pojazdów nie spełnia wszystkich
oczekiwań zainteresowanych stron. Dlatego też
podjęto decyzję o wyłączeniu z ustawy Prawo o
ruchu drogowym wszystkich regulacji
dotyczących powyższych zagadnień i stworzenia
nowej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu
drogowego. Zachowano wszystkie regulacje
odpowiadające aktualnym wymogom i
jednocześnie wzbogacono o nowe regulacje
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
systemu dopuszczenia pojazdu do ruchu
drogowego. Jednocześnie przedmiotowa ustawa
zapewnia harmonizację regulacjami prawnymi
UE w tym zakresie a w szczególności:
- homologacja na wszystkie kategorie pojazdów
(stopniowo do roku 2012 wprowadzenie
wzajemnego uznawania świadectw
homologacji),
- usprawnienie procedur w zakresie uzyskiwania
świadectw homologacji typu pojazdu,
przedmiotu wyposażenia i części,
- sankcje karne za niestosowanie się do
wymogów rozporządzenia 715/2007 i
dyrektywy 2007/46/WE,
- uproszczenie procesu rejestracji pojazdów,
- wprowadzenie jednolitego obowiązku
rejestracji pojazdów na terytorium RP,
- wyeliminowanie obowiązku wydawania karty
pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na
terytorium RP, pobierania za nią opłaty przez
starostę. Ponadto projekt wprowadza podział
stacji kontroli pojazdów na podstawowe (masa
do 3,5t) i okręgowe (wszystkie pojazdy).
Określona zostanie nowa ścieżka dojścia do
zawodu diagnosty. Uregulowana zostanie
możliwość prowadzenia stacji kontroli
pojazdów przez podmioty nie będące
przedsiębiorcami.

1 Projekt ustawy o dopuszczeniu
) pojazdów do ruchu drogowego
21.

12

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
Istotą projektu jest:
planowanych w projekcie wynika z
- - wzmocnienie oddziaływania
konieczności usprawnienia procesu
samorządu terytorialnego w procesie
inwestycyjnego w budownictwie:
lokalizacji,
- zintegrowanie i powiązanie systemu - - wzmocnienie roli studium
gospodarki przestrzennej i zasad
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
planowania oraz realizacji inwestycji
gminy oraz miejscowego planu
z wymogami dyrektyw w sprawie
zagospodarowania przestrzennego,
oceny wpływu wywieranego przez
- wyeliminowanie z porządku prawnego
przedsięwzięcia na środowisko,
decyzji o warunkach zabudowy i
dyrektywy przewidującej udział
zagospodarowania terenu i zapewnienie
możliwości opracowywania
społeczeństwa w odniesieniu do
urbanistycznych planów realizacyjnych
sporządzania planów i programów oraz
przez inwestorów,
innych dyrektyw „środowiskowych”.
- - powiązanie procedury sporządzania
planu miejscowego oraz decyzji w
sprawie urbanistycznego planu
realizacyjnego z wymogami dyrektywy w
sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia
na środowisko.
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Zmiany wynikają z doświadczeń
związanych ze stosowaniem ustawy
Prawo telekomunikacyjne oraz promują
rozwiązania prokonsumenckie,
proinwestycyjne. Ponadto projekt usuwa
niezgodność w zakresie regulacji
dyrektywy ramowej 2002/21/WE oraz
przepisów krajowych (wyrok w sprawie
C-492/07 Komisja WE przeciwko RP).

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

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

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

24. Projekt ustawy o kierujących
pojazdami

15

Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z
konieczności uwzględnienia orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17
grudnia 2008 r., sygn. akt P 16/08 o
niezgodności z Konstytucją niektórych
przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
Konieczne jest również dokonanie kilku
zmian nieprecyzyjnych przepisów w celu
wyeliminowania problemów z ich
stosowaniem.

Istotą projektu jest zaproponowanie
zmian:
- uwzględniających orzeczenie TK, w
szczególności dotyczących nowych zasad
przekształcania spółdzielczych praw do
lokali we własność i terminów realizacji
wniosków w tych sprawach,
- przywrócenie możliwości zawierania
umów o ustanowienie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu w
formie zwykłej umowy pisemnej,
- uznanie czynności prawnych, w wyniku
których nastąpiło ustanowienie
spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007
r. za ważne, niezależnie od ich formy,
- rozszerzenie zakresu możliwości
przejściowego ustanawiania
spółdzielczych własnościowych praw do
lokali.

25. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz o
zmianie niektórych innych
ustaw
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Wprowadzenie ustawy jest pożądane ze
względu na potrzebę zwiększenia popytu
inwestycyjnego w sektorze
telekomunikacji, w szczególności
poprzez działania mające na celu
przyspieszenie inwestycji
współfinansowanych ze środków UE, a
także zniesienia barier dla inwestycji w
infrastrukturę teleinformatyczną, by
zapewnić ogólnopolski dostęp do
Internetu szerokopasmowego, w
szczególności przyspieszenie budowy
sieci nowej generacji.

Istotą projektu jest:
- likwidacja barier w procesie
inwestycyjnym, w szczególności w
odniesieniu do regionalnych sieci
szerokopasmowych,
- poprawa dostępu do gruntów, budynków
i ich części na potrzeby inwestycji
telekomunikacyjnych,
- stworzenie warunków dla wykorzystania
istniejącej infrastruktury, w tym
należącej do przedsiębiorstw
użyteczności publicznej,
- uwzględnienie szczególnych potrzeb
rozwoju telekomunikacji w procesie
planowania przestrzennego,
- aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków, a także
przedsiębiorstw użyteczności publicznej
w zakresie inwestycji związanych z
telekomunikacją.
Projekt ustawy w sposób kompleksowy
ureguluje sferę miejsc pamięci narodowej,
upamiętniających postaci i wydarzenia
Narodu i Państwa Polskiego
zlokalizowanych na terenie kraju
i polskich miejsc poza jego granicami.

26. Projekt ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci
szerokopasmowych w
telekomunikacji

27. Projekt ustawy o miejscach
pamięci narodowej

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy
– Prawo prasowe jest usunięcie
zdezaktualizowanych terminów
występujących w dotychczas
obowiązującej ustawie i dostosowanie jej
do wymogów współczesnego rynku
mediów oraz standardów prawnych
przyjętych w krajach europejskich.
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Projekt ustawy w sposób kompleksowy
ureguluje problematykę związaną z
prawem prasowym, usprawni
funkcjonowanie prasy w tym określi prawa
i obowiązki dziennikarzy.

MI

Tomasz Merta
Podsekretarz
Stanu
MKiDN

Bogdan
Zdrojewski
Minister KiDN
MKiDN

bip.mkidn.gov.pl

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

Projekt zakłada zastąpienie ustawy z
dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
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29. Projekt ustawy w sprawie
wdrożenia niektórych
przepisów Unii Europejskiej w
zakresie równego traktowania

Zarzuty ze strony Komisji Europejskiej
dotyczące niepełnej implementacji zasad
równego traktowania osób wynikających
z dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29
czerwca 2000 r. oraz dyrektywy Rady
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000r.
ustanawiającej ogólne warunki ramowe
w zakresie zatrudnienia i pracy.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7
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Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej
bądź
upoważniony
Sekretarz/
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Prace nad projektem ustawy rozpoczęto w
odpowiedzi na zarzuty ze strony Komisji
Europejskiej dotyczące niepełnej
implementacji zasad równego traktowania
osób wynikających z dyrektywy Rady
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r.
wprowadzającej w życie zasadę równego
traktowania osób bez względu na pochodzenie
rasowe lub etniczne (Dz.Urz. EU. L. 180. z 19
lipca 2000 r., str. 22) oraz dyrektywy Rady
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000r.
ustanawiającej ogólne warunki ramowe w
zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. EU. L.
303 z 2 grudnia 2000 r., str. 16; Dz.Urz. EU
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str.
79). Proponowana ustawa uwzględnia w
swoim zapisie także przepisy dyrektywy Rady
2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r.
wprowadzającej w życie zasadę równego
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie
dostępu do towarów i usług oraz dostarczania
towarów i usług (Dz. Urz. UE. L. 373/37 z
dnia 21 grudnia 2004 r., str. 37), dotychczas
nie uregulowanej w prawie polskim, oraz
uwzględnia w swojej treści przepisy
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz. Urz.
UE. L. 204 z dnia 26 lipca 2006 r., str. 23) w
sprawie wprowadzenia w życie zasady
równości szans oraz równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i
pracy (wersja przeredagowana), którą Państwa
Członkowskie zobowiązały się
implementować najpóźniej do dnia 15 sierpnia
2008 roku.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Celem projektu jest opracowanie
spójnego systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną, który opierałby się z jednej
strony na pracy z rodziną biologiczną na
rzecz powrotu do niej dziecka, z drugiej
zaś na rozwoju rodzinnych form opieki
zastępczej.

Położenie głównego nacisku na
utrzymanie dzieci w ich naturalnym
środowisku, a więc w rodzinie dziecka.
Zadanie to wymaga profesjonalnego
wsparcia rodziców, którzy mają problemy
z wypełnianiem swoich funkcji
opiekuńczo – wychowawczych. Projekt
zakłada wzmocnienie działań
profilaktycznych i doskonalenie metod
pracy z rodziną biologiczną na rzecz
pozostawienia w niej dziecka lub powrotu
do niej dziecka. Zakłada się wprowadzenie
różnorodnych form środowiskowej
pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.
Z drugiej strony, gdy dobro dziecka jest
zagrożone i nie może ono przebywać w
rodzinie własnej, projekt wprowadza
szereg rozwiązań służących rozwojowi
systemu opieki nad dzieckiem. Zakłada
się, że wdrożenie proponowanych zmian
przyczyni się w perspektywie najbliższych
kilku lat do rozwoju rodzinnych form
opieki zastępczej i zmiany niepokojącej
tendencji do umieszczania dziecka
pozbawionego opieki rodziny w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

30. Projekt ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej nad dzieckiem
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Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

2

3

4

31. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin
oraz ustawy o świadczeniu
pieniężnym przysługującym
osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik
Radzieckich

Projekt stanowi realizację orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich z dnia 22 maja 2008 r. w
sprawie C-499/06 Nerkowska. W celu
dostosowania prawa wewnętrznego do
prawa europejskiego, projekt uwzględnia
również orzeczenie Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie C221/07 Zabłocka-Weyhermuller.

Zmiany w przepisach ustawy o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin oraz w przepisach ustawy o
świadczeniu pieniężnym przysługującym
osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich zmierzają do usunięcia wymogu
zamieszkiwania osoby uprawnionej do
świadczeń na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jako warunku koniecznego do
uzyskania świadczeń.

32. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o pomocy społecznej
oraz o zmianie innych ustaw

Potrzeba wzmocnienia mechanizmów
prawnego oddziaływania wojewody w
zakresie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej, w tym w zakresie eliminowania
zagrożeń płynących z prowadzenia bez
zezwolenia działalności w obszarze
wspierania osób i rodzin „zależnych”.
Konieczność wprowadzenia usprawnień w
systemie funkcjonowania domów pomocy
społecznej. Konieczność wykonania wyroku
Trybunału Konstytucyjnego.
Potrzeba dostosowania do zmian
wprowadzonych ustawą z dnia
21.11.2008 r. o zmianie ustawy –
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz.
1460). Postulaty Rzecznika Praw
Dziecka i Rzecznika Praw
Obywatelskich dotyczące wprowadzenia
analogicznej ochrony stosunku pracy
pracowników korzystających z urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, jak
w przypadku korzystających z urlopu
macierzyńskiego.

Istotą projektu jest:
- wprowadzenie nowych rozwiązań
związanych z funkcjami nadzorczymi
wojewody w pomocy społecznej,
- poszerzenie możliwości łączenia różnych
typów domów pomocy społecznej,
- dostosowanie przepisów ustawy o rencie
socjalnej do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego.

33. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy
(uprawnienia rodzicielskie)
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Maksymalne ujednolicenie standardów
ochronnych stosowanych do pracowników
korzystających: z urlopu macierzyńskiego
(podstawowego i dodatkowego), z urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego
(podstawowego i dodatkowego) oraz z
urlopu ojcowskiego.

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

1

bip.mpips.gov.pl

Tytuł

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

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Konieczność wprowadzenia zmian
Wprowadzenie zmian m.in. w zakresie:
doprecyzowujących i usprawniających
- zwiększenia prawnej stabilności
funkcjonowanie systemu wsparcia w
związanej z sukcesją statusu zakładów
zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej pracy chronionej,
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
- 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 i przepisów ustawy w
zakresie możliwości dokonywania przez
samorządy województw i samorządy
powiatowe umorzeń, odroczenia lub
rozłożenia na raty należności PFRON,
- wyeliminowania zapisów powodujących
wątpliwości interpretacyjne oraz
doprecyzowania niektórych pojęć
użytych w ustawie.
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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.

MPiPS

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mps.gov.pl

Obecnie istniejący stan dostępności do
opieki żłobkowej nad dziećmi należy
uznać za niewystarczający. Projektowana
regulacja będzie miała za zadanie
zwiększenie dostępności do opieki
żłobkowej nad dziećmi zwłaszcza na
terenach w których ta dostępność jest
najniższa.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

bip.mpips.gov.pl

35. Projekt ustawy o formach
opieki nad dziećmi w wieku do
3 lat

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Opracowanie projektu jest związane z
realizacją obowiązków nałożonych na
państwa członkowskie rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września
2007 r. ustanawiającym środki służące
odbudowie zasobów węgorza europejskiego
oraz zobowiązań wynikających z
rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 z
dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie
wykorzystania w akwakulturze gatunków
obcych i nie występujących miejscowo.

Wprowadzenie zmian w zakresie
wydawania zezwoleń na wykorzystywanie
ryb z gatunków obcych w gospodarce
rybackiej, zarządzania zasobami ryb z
gatunków wędrownych, sporządzania i
opiniowania operatów rybackich,
obowiązku prowadzenia dokumentacji
gospodarki rybackiej oraz kontroli
przestrzegania przepisów o rybactwie
śródlądowym, w celu zapewnienia
prawidłowości i skuteczności wykonania
niektórych zadań przewidzianych w
przepisach Unii Europejskiej.

Opracowanie projektu jest związane z
koniecznością dostosowania przepisów
krajowych do przepisów Unii
Europejskiej, dotyczących zdolności
połowowej, w szczególności do
przepisów rozporządzenia Rady (WE)
nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ochrony i zrównoważonej
eksploatacji zasobów rybołówstwa
w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 358 z
31.12.2002, str. 59, Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
4, tom 5, str. 460) oraz przepisów
wykonawczych wydanych do tego
rozporządzenia.

Wykonanie przepisów Unii Europejskiej w
zakresie rybactwa morskiego oraz
uregulowanie zagadnień z tego zakresu, które
są pozostawione do rozstrzygnięcia dla
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

36. Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o rybactwie śródlądowym

37. Projekt ustawy o rybołówstwie
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Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

bip.minrol.gov.pl

Tytuł

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

Adres
BIP

4

5

6

7

Konieczność wdrożenia Dyrektywy
Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca
2008 przewidującej pewne odstępstwa w
odniesieniu do rejestracji populacji
miejscowych i odmian roślin rolniczych
przystosowanych naturalnie do
warunków lokalnych i regionalnych i
zagrożonych erozja genetyczną oraz
obrót materiałem siewnym i
sadzeniakami ziemniaka tych populacji
miejscowych i odmian.

Wprowadzenie przepisów
umożliwiających rejestrację odmian
ważnych dla różnorodności biologicznej
oraz wytwarzanie ocenę i obrót
materiałem siewnym tych odmian.

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wdrożenia do prawa
krajowego przepisów dyrektywy Rady
2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r.
upraszczającej procedury dotyczące
podawania i publikowania informacji z
dziedziny weterynarii i zootechniki oraz
zmieniającej dyrektywy 64/432/EWG,
77/504/EWG, 88/407/EWG,
88/661/EWG, 89/361/EWG,
89/556/EWG, 90/426/EWG,
90/427/EWG, 90/428/EWG,
90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG,
91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG,
92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE,
2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz
dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i
2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 219 z
14.08.2008, str. 40), w zakresie
dotyczącym zootechniki.

Celem projektu jest wprowadzenie
obowiązku sporządzania, aktualizacji i
podawania do wiadomości innym
państwom członkowskim Unii
Europejskiej oraz opinii publicznej listy
związków hodowców lub innych
podmiotów, które zostały uznane do
prowadzenia ksiąg hodowlanych dla bydła,
świń, owiec, kóz i koniowatych na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a
także informowania innych państw
członkowskich oraz opinii publicznej o
planowanych w danym roku zawodach
konnych, w których organizator zawodów
ma zamiar skorzystać z odstępstwa od
obowiązku równego traktowania
koniowatych wpisanych do ksiąg
prowadzonych w kraju i koniowatych
wpisanych do ksiąg prowadzonych na
terenie innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej w zakresie warunków
udziału w tych zawodach, kryteriów
sędziowania oraz nagród pieniężnych lub
zysków, które pochodzą z tych zawodów.
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Marian
Zalewski
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

39. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt
gospodarskich

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

38. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o nasiennictwie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Realizacja wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008
r. (SK 77/06).

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Umożliwienie wnoszenia skargi o
stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia niekończącego
postępowania w sprawie.

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.

Modyfikacja artykułu 4, umożliwiająca
nieodpłatne przeglądanie dokumentów
zgromadzonych w Katalogu dokumentów
spółek.

Usprawnienie i zwiększenie skuteczności
wykonania orzeczeń sądowych
ustalających kontakty rodziców z
dzieckiem.

Zmiany w zakresie postępowania
opiekuńczego poprzez wprowadzenie
regulacji dotyczącej wykonywania
orzeczeń o kontaktach z dziećmi. Zmiany
mają na celu zwiększenie skuteczności
wykonania orzeczeń sądowych
ustalających kontakty rodziców z
dzieckiem.

43. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Kodeks postępowania
cywilnego
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Igor Dzialuk
Podsekretarz
Stanu
MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

42. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

Wprowadzenie do k.k. definicji handlu
ludźmi i handlu niewolnikami.

bip.ms.gov.pl

Dostosowanie polskiego prawa karnego
do wymogów prawa międzynarodowego
w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

bip.ms.gov.pl

41. Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks Karny,
ustawy postępowania karnego
oraz ustawy o Policji

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

bip.ms.gov.pl

40. Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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

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

44. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych
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Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie
polskiego ustawodawstwa do wymogów
prawa wspólnotowego oraz uproszczenie
istniejących przepisów prawa.

Projekt ustawy określi szczególne
uprawnienia Skarbu Państwa oraz zasady
ich wykonywania w spółkach
kapitałowych lub grupach kapitałowych.
Celem ustawy jest zapewnienia
bezpieczeństwa w zakresie ochrony
infrastruktury krytycznej użytkowanej
przez spółki podlegające ustawie.
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Zdzisław
Gawlik
Podsekretarz
Stanu

MSP

Joanna Szmid
Podsekretarz
Stanu
MSP

bip.msp.gov.pl

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

bip.msp.gov.pl

47. Projekt ustawy o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw Skarbu
Państwa oraz ich wykonywaniu
w niektórych spółkach
kapitałowych lub grupach
kapitałowych prowadzących
działalność w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej
oraz paliw gazowych

Doświadczenia zebrane podczas
stosowania przepisów ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji wskazują
na potrzebę zintensyfikowania nadzoru
właścicielskiego sprawowanego przez
Ministra Skarbu Państwa nad spółkami z
udziałem Skarbu Państwa.
Obecne brzmienie ustawy nie zapewnia
wystarczającej elastyczności niezbędnej
dla skutecznego zarządzania spółkami
Skarbu Państwa, nie pozwalając na
stosowanie rozwiązań umożliwiających
skuteczne motywowanie kadry
zarządzającej spółek oraz dokonywania
efektywnej, pozytywnej, selekcji
członków organów spółek Skarbu
Państwa.

bip.ms.g

46. Projekt ustawy o zasadach
nadzoru właścicielskiego
Skarbu Państwa

MS

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

ov.pl

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

49. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o przekształceniu
własnościowym
przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Linie Lotnicze LOT

Umożliwienie przeprowadzenia dalszej
prywatyzacji PLL LOT S.A.
Dotychczasowy art. 2 ustawy o
przekształceniu własnościowym
przedsiębiorstwa państwowego Polskie
Linie Lotnicze LOT, nakazuje
zachowanie w Spółce udziału Skarbu
Państwa na poziomie nie niższym niż
50%.

Istotą projektu jest uchylenie art. 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1991 r. o
przekształceniu własnościowym
przedsiębiorstwa państwowego Polskie
Linie Lotnicze "LOT" (Dz. U. Nr 61, poz.
260, z późn. zm.) i wprowadzenie
przepisów w zakresie monitoringu
i skutecznej ochrony struktury
akcjonariatu oraz skutecznej kontroli
Spółki/ przewoźnika lotniczego w ujęciu
indywidualnym lub systemowym.

Potrzeba zmiany przedmiotowej ustawy
wynika z konieczności regularnego
zasilania przez ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa rachunku rezerw
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu
Państwa, przeznaczonego na
zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielanych przez Skarb
Państwa.

Istotą projektu jest:
1) zniesienie obowiązku ministra właściwego
do spraw Skarbu Państwa, corocznego
wyodrębniania do zasobu majątkowego
Skarbu Państwa akcji (udziałów) należących
do Skarbu Państwa;
2) wprowadzenie obowiązku przekazywania
odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na
rachunek rezerw poręczeniowych i
gwarancyjnych Skarbu Państwa;
3) umożliwienie ministrowi właściwemu
do spraw Skarbu Państwa zbywania
wszystkich akcji (udziałów) z zasobu
majątkowego.

50. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne
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MSP

Krzysztof
Hubert
Łaszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

Zdzisław
Gawlik
Podsekretarz
Stanu
MSP

Krzysztof
Hubert
Łaszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

MSP

bip.msp.gov.pl

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

bip.msp.gov.pl

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

bip.msp.gov.pl

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

51. Projekt ustawy o sporcie
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Istotą projektu będzie uregulowanie w
jednym akcie prawnym spraw
normowanych dotychczas przepisami
ustawy o sporcie kwalifikowanym i
ustawy o kulturze fizycznej, a także
wprowadzenie nowych rozwiązań, m.in.
finansowych oraz organizacyjnych,
ułatwiających rozwój kultury fizycznej
i sportu.

Adam Giersz
Sekretarz Stanu

MSiT

bip.msit.gov.pl

Zagadnienia kultury fizycznej i sportu
regulowane są w obecnym stanie
prawnym przepisami dwóch
podstawowych aktów prawa
powszechnego: ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz
ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o
kulturze fizycznej. Zasadne jest, aby
zagadnienia dotyczące organizacji i
finansowania sportu zawarte były w
jednej ustawie, która w sposób
kompleksowy regulowałaby te kwestie.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

52. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy –
Kodeks wykroczeń

Usuwanie barier w prowadzeniu
działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług turystycznych oraz
tworzenie ram prawnych dla bardziej
skutecznej ochrony interesów
konsumentów usług turystycznych.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7
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Katarzyna
Sobierajska
Podsekretarz
Stanu

MSiT

bip.msit.gov.pl

1/Podstawowym kierunkiem nowelizacji
ustawy jest dalsze dostosowanie do
zapisów artykułu 7 Dyrektywy 90/314
EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie
zorganizowanych podróży, wakacji i
wycieczek oraz dostosowanie do artykułu
23 dyrektywy 2006/123 z dnia 12 grudnia
2006 r., dotyczącej usług na rynku
wewnętrznym odnośnie posiadania
zabezpieczenia finansowego przez
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych mających siedzibę w
państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
2/Rozszerzenie form zabezpieczeń
finansowych organizatora turystyki o
przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie po
wykonaniu umowy albo na rachunek
powierniczy.
3/Rezygnacja z ustawowo określonych
wymagań kwalifikacyjnych do kierowania
działalnością organizatora turystyki i
pośrednika turystycznego
4/Wprowadzenie przepisów jednoznacznie
uprawniających ministra właściwego do
spraw turystyki oraz marszałka
województwa do kontroli działalności w
zakresie organizowania imprez
turystycznych i pośrednictwa
turystycznego, prowadzonej przez
przedsiębiorców i inne osoby nie
zgłoszone do rejestru, w zakresie
niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona
działalność jest działalnością regulowaną
stanowi podstawowy instrument
ograniczania „szarej strefy” i związanej z
nią nieuczciwej konkurencji.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie
Informacji Wizowej wynika z
przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej oraz poszerzenia
obowiązywania prawa wspólnotowego
na obszar polskiego terytorium. Projekt
ustawy ma na celu doprecyzowanie
zakresu stosowania ustawy oraz
zniwelowanie wątpliwości
interpretacyjnych zaobserwowanych w
praktyce w trakcie rocznego jej
obowiązywania, a także przygotowanie
podstaw prawnych do umożliwienia
uprawnionym organom użytkowania
Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II).
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg
zmian, których celem jest dostosowanie jej
do prawa wspólnotowego, tak aby w
większym stopniu polska ustawa
odpowiadała założeniom i celom aktów
wspólnotowych w zakresie SIS II i VIS.

MSWiA

Witold Dróżdż
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

53. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz
Systemie Informacji Wizowej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

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

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

Potrzeba opracowania ustawy wynika z
transpozycji dyrektywy 2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 marca 2007 r. ustanawiająca
infrastrukturę informacji przestrzennej
we Wspólnocie Europejskiej.

Projekt ma na celu transpozycję dyrektywy
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca
infrastrukturę informacji przestrzennej we
Wspólnocie Europejskiej do prawa polskiego.

54. Projekt ustawy o ratownictwie
i bezpieczeństwie w górach i na
zorganizowanych terenach
narciarskich

55. Projekt ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej
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Antoni
Podolski
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
MSWiA/
GUGiK

bip.mswia.gov.pl

Tytuł

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

57. Projekt ustawy – Prawo o
organizmach genetycznie
zmodyfikowanych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Wzmocnienie potencjału rozwojowego
dużych miast.

Projekt niniejszej ustawy ma na celu
zapewnienie transpozycji przepisów
prawa Unii Europejskiej w obszarze
działań dotyczących organizmów
genetycznie zmodyfikowanych, jak też
wdrożenia postanowień Ramowego
Stanowiska Polski dotyczącego
organizmów genetycznie
zmodyfikowanych. Projekt ustawy ma
także na celu sprecyzowanie tych
przepisów, które w trakcie
dotychczasowego okresu obowiązywania
ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych budziły wątpliwości
interpretacyjne.

Projekt nowej ustawy – Prawo o
organizmach genetycznie
zmodyfikowanych reguluje zagadnienia
dotyczące organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, w zakresie:
- prowadzenia zakładów inżynierii
genetycznej,
- zamkniętego użycia mikroorganizmów
genetycznie zmodyfikowanych oraz
zamkniętego użycia organizmów
genetycznie zmodyfikowanych,
- zamierzonego uwolnienia organizmów
genetycznie zmodyfikowanych do
środowiska w celach doświadczalnych,
- wprowadzenia do obrotu organizmów
genetycznie zmodyfikowanych jako
produktów lub w produktach,
- upraw roślin genetycznie
zmodyfikowanych,
- udostępniania informacji o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych.
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Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

MSWiA

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu

MŚ

bip.mos.gov.pl

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

bip.mswia.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

58. Projekt ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi

Adres
BIP

4

5

6

7

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
obowiązki 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.

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

Doprecyzowanie i usystematyzowanie
dotychczasowych zadań Inspekcji oraz
obowiązków Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska i wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska,
utworzenie w ramach Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
laboratorium referencyjnego i
wzorcującego oraz systemu
informatycznego Inspekcji Ochrony
Środowiska „Ekoinfonet”.
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Zmiany do ustawy Prawo wodne powinny
w pełni odzwierciedlać nowe wymagania
wynikające z Dyrektywy 2007/60/WE, w
tym konieczność opracowania wstępnej
oceny ryzyka powodziowego, map
zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz
planów zarządzania ryzykiem
powodziowym.

MŚ

MŚ/GIOŚ

Andrzej
Jagusiewicz –
Główny
Inspektor
Ochrony
Środowiska

Leszek
Karwowski
Prezes KZGW
MŚ/KZGW

bip.mos.gov.pl

Konieczność dostosowania
prawodawstwa Polskiego do wymogów
UE wynikających z wejścia w życie
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 23
października 2007 r. ws. oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim.

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

bip.mos.gov.pl

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mos.gov.pl

59. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Inspekcji Ochrony
Środowiska

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Wykonanie prawa UE oraz potrzeba
poprawienia przepisów i poszerzenia
zakresu ustawy.
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MZ

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu
MZ

bip.mz.gov.pl

1. Wdrożenie dyrektywy 2007/47/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
września 2007 r. zmieniającej dyrektywy
90/385/EWG, 93/42/EWG i 98/8/WE.
2. Ujednolicenie przepisów dotyczących
różnych wyrobów medycznych.
3. Usunięcie usterek oraz błędów w
obowiązujących przepisach.
4. Usprawnienie nadzoru nad obrotem i
używaniem wyrobów medycznych.
Projekt zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o
wyrobach medycznych.

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

62. Projekt ustawy o wyrobach
medycznych

Wykonanie prawa UE.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Ustawa pozwoli na realizację strategii
e-Zdrowie, prowadzenie Narodowego
Rachunku Zdrowia oraz wtórne
wykorzystanie baz danych opisujących
sytuację w ochronie zdrowia. Jak również
udostępnianie danych na możliwie
najniższym poziomie agregacji,
pozwalającym na szerokie ich
wykorzystanie zarówno przez placówki
ochrony zdrowia, jak i do badań
naukowych.

Jakub Szulc
Sekretarz
Stanu

MZ / CSIOZ

Leszek
Sikorski
CSIOZ

bip.mz.gov.pl

63. Projekt ustawy o systemie
Ustawa ma na celu określenie
informacji w ochronie zdrowia organizacji oraz zasad działania systemu
informacji w ochronie zdrowia. System
ten dostarczy danych niezbędnych do:
prowadzenia polityki ochrony zdrowia,
podnoszenia jakości i dostępności do
opieki zdrowotnej, usprawnienia
finansowania ochrony zdrowia.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Koniecznym jest prowadzenie prac
legislacyjnych w/w projektu ustawy,
gdyż wdraża on dyrektywę 2006/7/WE z
dnia 15 lutego 2006 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącą
zarządzania jakością wody w
kąpieliskach i uchylającą dyrektywę
76/160/EWG (Dz. U. UE L 64, s. 37)
oraz przepis art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r.
dotyczącej jakości wody w kąpieliskach
(Dz. U. UE L 31, s. 1) dotyczącego
rozpoznawania źródeł zanieczyszczeń
wody w otoczeniu kąpieliska (w
przypadku rzek powyżej kąpieliska),
określenia rodzaju i ilości
zanieczyszczeń, a także określania
danych geograficznych i topograficznych
miejsca wystąpienia zanieczyszczenia.
Zmiany w ustawie z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne pozwolą także na
opracowanie nowego rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda w
kąpieliskach w pełni transponującego
ww. dyrektywy do prawodawstwa
polskiego.

Celem zmian w projekcie ustawy jest
ochrona przed zanieczyszczeniem oraz
poprawa jakości wody w kąpieliskach.
Wprowadzenie nowego systemu oceny
wody ma wpłynąć na podniesienie jakości
wody w kąpielisku oraz na uaktywnienie
właścicieli i administratorów kąpielisk do
prowadzenia działań naprawczych
eliminujących lub minimalizujących
występujące zanieczyszczenia. Do roku
2011 r. należy też wykonać, przy
współudziale Inspekcji Ochrony
Środowiska, Państwowej Służby
Hydrologiczno-Meteorologicznej oraz
Regionalnych Zarządów Gospodarki
Wodnej, określenia profilu wody
w kąpieliskach, a w późniejszych latach
poddawać jej aktualizacji.

64. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo wodne oraz
zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska
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Andrzej
Wojtyła
Główny
Inspektor
Sanitarny

MZ/GIS

bip.mz.gov.pl

Lp.
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projekcie

Lp.

Tytuł
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2

3

Nowelizacja ustawy wynika z
konieczności uwzględnienia w prawie
krajowym przepisów:
- rozporządzenia (WE) nr 1924/2006
Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie
oświadczeń żywieniowych i
zdrowotnych dotyczących żywności –
zmiany wymaga definicja oświadczenia
żywieniowego oraz projekt musi zostać
uzupełniony o definicję oświadczenia
zdrowotnego.
- rozporządzenia (WE) nr 1925/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
dodawania do żywności witamin i
składników mineralnych oraz
niektórych innych substancji – zmiany
wymagają przepisy dotyczące
wzbogacania żywości witaminami lub
składnikami mineralnymi w celu
zapobiegania niedoborom lub
korygowania niedoborów jednego lub
kilku składników odżywczych.
Projekt ustawy wdraża również, w
zakresie wprowadzenia nowych definicji
preparatów do początkowego żywienia
niemowląt i preparatów do dalszego
żywienia niemowląt, przepisy dyrektywy
Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia
2006 r. w sprawie preparatów do
początkowego żywienia niemowląt i
preparatów do dalszego żywienia
niemowląt oraz zmieniającej dyrektywę
1999/21/WE).
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Celem wprowadzenia zmian w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia jest
konieczność pełnego dostosowania
przepisów krajowych do prawa
wspólnotowego.

Andrzej
Wojtyła
Główny
Inspektor
Sanitarny

MZ/GIS

bip.mz.gov.pl

65. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

66. Projekt ustawy o Urzędzie
Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych
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Adres
BIP

4

5

6

7

Usprawnienie procesu dopuszczania do
obrotu produktów leczniczych, wyrobów
medycznych, produktów biobójczych i
wyrobów stosowanych w medycynie
weterynaryjnej. Projekt przewiduje
nadanie uprawnień Prezesowi Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych do wydawania decyzji w tym
zakresie. W projekcie wprowadzone
zostaną przepisy zwiększające
przejrzystość działalności Urzędu, a także
przepisy antykorupcyjne. Przyjęte
rozwiązania są zgodne z art. 126 b
dyrektywy 2004/27/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. zmieniających dyrektywę
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego
kodeksu dotyczącego produktów
leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz.
UE L 136 z 30.04.2004, str. 34; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 34, str. 262).
Celem nowelizacji jest wzmocnienie
mechanizmów pomocy osobom
uzależnionym i współuzależnionym,
ograniczenie dostępu do alkoholu, zmiana
przepisów nasuwających wątpliwości
interpretacyjne oraz uregulowanie na
poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji
koniecznych do wykonywania świadczeń z
zakresu psychoterapii uzależnień.

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu
MZ

bip.mz.gov.pl

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mz.gov.pl

67. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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

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

68. Projekt ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej
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MZ

Marek Haber
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
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6

7
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3
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69. Projekt ustawy o samorządzie
pielęgniarek i położnych

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

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

70. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo przewozowe

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 02 grudnia 2008
r., sygn. K 37/07.

Zmiana zakresu odpowiedzialności
przewoźników.
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MZ

Marek Haber
Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Zdrowia

Maciej Berek
Prezes RCL
RCL

bip.rcl.pl
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73. Projekt ustawy o narodowym
spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2011r.

74. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówień
publicznych

41

5

6

7

Określenie dodatkowej podstawy
wyłączenia sędziego od udziału w
orzekaniu w postępowaniu sądowym
toczącym się po wznowieniu postępowania
administracyjnego.
Dostosowanie przepisów ustawy do
zmienionych przepisów wspólnotowych
głównie w zakresie procedur udzielania i
zwrotu pomocy publicznej.

Dla przeprowadzenia narodowego spisu
powszechnego ludności i mieszkań,
zgodnie z art. 9 ustawy o statystyce
publicznej, konieczne jest uchwalenie
ustawy, która określi zakres podmiotowy
i przedmiotowy spisu, jego organizację,
obowiązki podmiotów objętych tym
spisem.

Modyfikacja obowiązujących rozwiązań w
zakresie procedury odwoławczej w celu
ich zsynchronizowania z przepisami tzw.
dyrektywy odwoławczej oraz zmiany
prowadzące do usprawnienia i
uelastycznienia procedur.

Maciej Berek
Prezes RCL
RCL

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS
Prezes GUS

Jacek Sadowy
Prezes UZP

Prezes UZP

bip.uzp.gov.pl

Konieczność wdrożenia Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30
stycznia 2008 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w
sprawie wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 659/1999 ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania art. 93
Traktatu WE.
Aktualnie obowiązujące rekomendacje
Biura Statystycznego ONZ, EKG ONZ
oraz UE, zatwierdzone na konferencji
Statystyków Europejskich (CES) w
czerwcu 2006r. zalecają
przeprowadzenie spisu ludności i
mieszkań ok. 2011r. RM w stanowisku
Rządu poparł ten projekt, co skutkuje
przeprowadzeniem ok. 2010r.
narodowego spisu powszechnego
ludności i mieszkań uwzględniającego
potrzeby informacyjne UE i
użytkowników krajowych.
Dostosowanie przepisów ustawy –Prawo
zamówień publicznych do postanowień
dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia
2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady
89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie
poprawy skuteczności procedur
odwoławczych w dziedzinie udzielania
zamówień publicznych.

4

bip.stat.gov.pl

72. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy
publicznej

Adres
BIP

bip.uokik.gov.pl

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 13 października
2008 r., sygn. SK 6/07.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.rcl.pl

71. Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ
- zakończenie prac Grupy Roboczej do
- usprawnienie funkcjonowania rynku
spraw przeglądu prawa ubezpieczeń
ubezpieczeń obowiązkowych;
gospodarczych, która została powołana
- usystematyzowanie regulacji i
przez Ministra Finansów w ramach Rady
zapewnienie większej wewnętrznej
Rozwoju Rynku Finansowego – w zakresie
spójności ustawy, co w konsekwencji
gospodarczych ubezpieczeń
doprowadzi do ułatwienia w jej
obowiązkowych – przyjęcie rekomendacji
stosowaniu;
i projektu zmian;
- wprowadzenie zmian o charakterze
- potrzeba dostosowania przepisów
prokonsumenckim w związku z m.in.
prawa do wciąż dynamicznego rozwoju
z rozwijającym się segmentem
rynku ubezpieczeń obowiązkowych,
ubezpieczeń typu direct.
zwłaszcza typu direct.
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Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Implementacja dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada
2007 r. w sprawie usług płatniczych w
ramach rynku wewnętrznego
2007/64/WE (Payment Services
Directive – PSD).

Celem aktu jest wdrożenie dyrektywy tzw.
PSD, dzięki której podmioty świadczące
szeroki zakres usług płatniczych
(międzynarodowe przekazy pieniężne, wpłaty
na rachunki bankowe, wydawanie kart
płatniczych, rozliczenie kart płatniczych,
płatności mobilne, płatności internetowe)
zostaną objęte nowym reżimem prawnym.
PSD wprowadza:
- zamknięty katalog podmiotów świadczących
usługi płatnicze – dostawców usług
płatniczych,
- nowy podmiot na rynku usług płatniczych –
instytucję płatniczą,
- umowę o usługę płatniczą,
- jednolite zasady dotyczące wykonania
transakcji płatniczych.
Celem aktu jest usunięcie barier dla
transgranicznych produktów SEPA,
zwiększenie konkurencji pomiędzy
podmiotami świadczącymi usługi
płatnicze, zwiększenie zaufania
konsumentów do nowoczesnych
instrumentów płatniczych i pełna
harmonizacja przepisów prawnych na
szczeblu unijnym, dotyczących usług
płatniczych.

76. Projekt ustawy o usługach
płatniczych i zmianie ustawy
Prawo bankowe, ustawy o
elektronicznych instrumentach
płatniczych oraz innych ustaw
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Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mf.gov.pl
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77. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Konieczność dostosowania polskich
przepisów o podatku akcyzowym do
wymogów prawa europejskiego oraz
uregulowania rynku wyrobów
tytoniowych, oraz ewentualnie kwestia
uregulowania tzw. nadmiernych zapasów
wyrobów tytoniowych.
Inicjatywa uzależniona od faktycznego
wejścia w życie dyrektywy (projekt
ustawy może zostać uchwalony w I lub II
kwartale 2009r.).

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.

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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Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Przewidywane wejście w życie od 1
stycznia 2009r. Dyrektywy Rady w
sprawie ogólnych zasad dotyczących
podatku akcyzowego, która zastąpi
dotychczasową dyrektywę horyzontalną
nr 92/12/EWG.

bip.mf.gov.pl

78. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

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

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

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

80. Projekt ustawy o rezerwach
strategicznych

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

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

bip.mg.gov.pl

Tytuł

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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

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

81. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
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Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu
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Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Potrzeba dostosowania przepisów ustawy
z dnia 12 września 2002 r. o portowych
urządzeniach do odbioru odpadów oraz
pozostałości ładunkowych ze statków
(Dz. U. Nr 166, poz. 1361 z późn. zm.)
do przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze zmianami w podziale zadań i
kompetencji administracji terenowej,
która wprowadziła zmiany do ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628).

Istotą projektu jest dostosowanie
przepisów prawa do procesu
decentralizacji zadań publicznych
polegającego na przekazywaniu zadań i
kompetencji wojewody samorządowi
województwa, a tym samym wzmocnieniu
roli samorządu na poziomie województwa
w wykonywaniu zadań publicznych.

Przedmiotowy projekt opracowano ze
względu na konieczność usprawnienia
procedur wydawania zezwoleń na
przejazd pojazdów nienormatywnych jak
i usunięcia występujących rozbieżności
podnoszonych przez organy wydające
zezwolenia na przejazd pojazdów
nienormatywnych po drogach
publicznych oraz wniosków podmiotów
ubiegających się o wydanie takich
zezwoleń, a także ze względu na złożony
charakter przepisów umiejscowionych w
tych kilku aktach prawnych a
dotyczących pojazdów
nienormatywnych.

Projekt zakłada:
- stworzenie prawnych możliwości
ułatwiających funkcjonowanie firm
przewozowych wykonujących transport
ładunków nienormatywnych,
- usprawnienie procedur wydawania
zezwoleń na ruch pojazdów
nienormatywnych,
- wprowadzenie do ustawy – Prawo o
ruchu drogowym definicji określenia –
pojazd nienormatywny,
- zmiany w podziale kompetencji i
zasadach wydawania zezwoleń na ruch
pojazdów nienormatywnych po drogach
publicznych.

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

83. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych
innych ustaw
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2

3
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4

5

6

7

Przedmiotowy projekt przygotowano ze
względu na konieczność dostosowania
przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.) do
postanowień Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/57/WE z
dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
interoperacyjności systemu kolei we
Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z
18.7.2008, str. 1).

Istotą projektu jest określenie zasad
wzajemnej akceptacji taboru kolejowego,
przyjęcie zasad oceny zgodności i
certyfikacji dla składników
interoperacyjności oraz podsystemów,
określenie procesu ich dokonywania i
kontroli, wskazanie kryteriów
minimalnych dla jednostek
notyfikowanych oraz parametrów kontroli
podczas dopuszczania do eksploatacji
pojazdów niezgodnych z TSI.

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

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mi.gov.pl

2 Projekt ustawy o zmianie
) ustawy o transporcie
84. kolejowym

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Reforma terenowych organów
administracji wojskowej.

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

88. Projekt ustawy o języku
migowym i innych środkach
wspierania komunikowania się

Obecnie brak jest ustawowych regulacji
Precyzyjne określenie uprawnień osób
dotyczących uprawnień osób wymagających głuchych, głuchoniewidomych, niesłyszących,
wspierania w komunikowaniu się.
niedosłyszących i słabosłyszących w
kontaktach z administracją publiczną i
służbami ratowniczo – interwencyjnymi.

MKiDN

MON

Obecnie brak jest ustawowych regulacji
dotyczących wyrównywania szans osób z
niepełnosprawnością.

Wprowadzenie rozwiązań regulujących
kwestię zakazu dyskryminacji osób z
niepełnosprawnością oraz ich funkcjonowania
w obszarach publicznych.
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generał
Franciszek
GĄGOR Szef
Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
MPiPS

bip.mps.gov.pl

89. Projekt ustawy o wyrównywaniu
szans osób z niepełnosprawnością

Piotr
Żuchowski
Sekretarz Stanu

bip.mps.gov.pl

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.

biuletyn.mon.gov.pl

Projekt ma na celu implementacje
dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11
grudnia 2007 r. o audiowizualnych
usługach medialnych oraz wdrożenie
Orzeczenia ETS w sprawie C-195/06,
w zakresie definicji reklamy.

bip.mkidn.gov.pl

86. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

Dostosowanie ustawy o pomocy społecznej
do ustawy zasadniczej.
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Adres
BIP

4

5

6

7

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r.
poprzez usunięcie delegacji uznanych przez
Trybunał Konstytucyjny na niezgodne z
Konstytucją i przeniesienie ich treści do
ustawy.
Projekt ma na celu stworzenie podstaw
prawnych do stosowania przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
potrąceń kwot sankcji spowodowanych
nieprawidłowościami wynikającymi z
wniosków złożonych przez producentów
rolnych o płatności bezpośrednie, od
wszelkich płatności dokonywanych na
rzecz rolników z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG)
i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW),
w ramach różnych programów pomocy.

Marek Bucior
Sekretarz Stanu
MPiPS

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mps.gov.pl

90. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o pomocy społecznej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Opracowanie projektu wynika
Przygotowanie systemu funkcjonowania
z konieczności wdrożenia do prawa
laboratoriów diagnostycznych
krajowego dyrektywy Rady 2008/73/WE wykonujących badania urzędowe
zapewniające bezpieczeństwo zdrowia
z dnia 15 lipca 2008 r upraszczającej
zwierząt i żywności pochodzenia
procedury dotyczące podawania i
zwierzęcego oraz usprawnienie działania
publikowania informacji z dziedziny
Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie
weterynarii i zootechniki oraz
z obowiązującym prawem Unii
zmieniającej niektóre dyrektywy (Dz.
Europejskiej.
Urz. UE L 219 z 14.8.2008, str. 40) oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2008/97/WE z dnia 19 listopada
2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady
96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania
w gospodarstwach hodowlanych
niektórych związków o działaniu
hormonalnym, tyreostatycznym i βagonistycznym (Dz. Urz. UE L. 318 z
28.11.2008, str. 9).
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Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
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92. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej i ustawy o
ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

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

Konieczność ujednolicenia terminologii
stosowanej w ustawie o produktach
pochodzenia zwierzęcego z terminologią
określoną w rozporządzeniu (WE) nr
853/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.
Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r., str. 55), a
także zmiana dotycząca rejestracji
zakładów przez powiatowego lekarza
weterynarii polegająca na właściwym
odwołaniu się do przepisów
wspólnotowych oraz umożliwieniu
rejestracji przedsiębiorstw zajmujących
się pośrednictwem w obrocie żywnością
pochodzenia zwierzęcego oraz
prowadzeniu rejestru zakładów
zatwierdzonych do produkcji na rynki
państw trzecich; zmiana zakresu
prowadzenia działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej; umożliwienie
rejestracji sprzedaży bezpośredniej
produktów pszczelich.
Zmiana zasad rozliczania stopnia
wykorzystania indywidualnych kwot
mlecznych – wprowadzenie minimalnego
limitu wykorzystania kwoty indywidualnej
w wysokości 85%, dostosowanie zakresu
zadań realizowanych przez Agencję
Rynku Rolnego w ramach interwencji na
rynku mleka i przetworów mlecznych,
zmiana zasad obliczania wysokości kwot
indywidualnych przyznawanych z
krajowej rezerwy.

93. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o produktach
pochodzenia zwierzęcego

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

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wdrożenia do prawa
krajowego zmienionych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie wspólnej
organizacji rynków rolnych.
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Przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o
zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
przewidywały, że w terminie roku od dnia
jej wejścia w życie wydane zostaną
stosowne decyzje administracyjne dotyczące
zaliczenia danych nieruchomości do
wspólnot gruntowych oraz określające
wykazy osób uprawnionych. Przepisy te nie
zostały jednak zrealizowane w wielu
przypadkach i obecnie z uwagi na upływ
czasu jest to praktycznie niemożliwe.
Należy zatem wprowadzić regulacje, które
unormują stan prawny tych nieruchomości.
Z uwagi na uwarunkowania prawne i
gospodarcze obowiązujące w okresie
powstania przepisów ustawy o
zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
wiele przepisów tej ustawy nie przystaje do
współczesnych realiów gospodarczych, a
przede wszystkim do zasad
demokratycznego państwa prawnego.
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji prawnej
podmiotów, którym przysługują określone
uprawnienia w ramach wspólnot
gruntowych.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

95. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

98. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Kodeks postępowania
cywilnego

Adres
BIP

4

5

6

7

Opracowanie projektu jest związane
Uchylenie przepisów dotyczących
z uchyleniem rozporządzenia Rady (WE) nr przyznawania pomocy do upraw roślin
1782/2003 i zastąpieniem go
energetycznych.
rozporządzeniem Rady (WE)
nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
ustanawiającym wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego dla
rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i
ustanawiającym określone systemy wsparcia
dla rolników, zmieniającym rozporządzenia
(WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006,
(WE) nr 378/2007 oraz uchylającym
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.
Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 16 marca 2004 r. (K 22/03) i
wypełnienie luki prawnej z niego
wynikającej.

Nowelizacja przepisów Kodeksu
cywilnego dotyczących rzeczy
znalezionych (art. 183-189). Celem
projektu jest zbalansowanie praw i
obowiązków właściciela rzeczy oraz jej
znalazcy oraz zapewnienie standardów
konstytucyjnych w tym zakresie.
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Racjonalizacja ogólnych zasad
postępowania cywilnego w tym zniesienie
odrębności postępowania w sprawach
gospodarczych, zwiększenie możliwości
zarządzania procesem przez sędziego,
zmiana regulacji dotyczącej organizacji
społecznych. Zmiany w zakresie
postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego mające na celu
wyeliminowanie trudności
obserwowanych w praktyce, w tym
ułatwienie eksmisji osób znęcających się
nad rodziną.

MRIRW

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

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

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

bip.ms.gov.pl

97. Projekt ustawy o zmianie
ustawy Kodeks cywilny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

96. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o płatnościach w
ramach systemów wsparcia
bezpośredniego

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Dostosowanie rozwiązań legislacyjnych
do przepisów ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Zbliżenie zasad ustrojowych sądownictwa
wojskowego z regulacjami
obowiązującymi w sądownictwie
powszechnym przez ujednolicenie
uprawnień organów samorządu
sadownictwa wojskowego,
uporządkowanie trybu powoływania na
urząd sędziego sądu wojskowego,
wprowadzenie stanowiska asystenta
sędziego w sądownictwie wojskowym
oraz doprecyzowanie kompetencji
prezesów sądów, Ministra
Sprawiedliwości oraz Ministra Obrony
Narodowej.

Krzysztof
Kwiatkowski
Sekretarz Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

99. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju
sądów wojskowych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Celem projektu jest dostosowanie
rozwiązań organizacyjnych i prawnych
dotyczących pracowników sądów
i prokuratury do aktualnych potrzeb
wynikających z konieczności
zapewnienia sprawnego i efektywnego
działania sądów i prokuratury.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Potrzeba sprawnego i efektywnego
działania sądów i prokuratur związana jest
z koniecznością wprowadzenia nowych
rozwiązań organizacyjnych i prawnych
dotyczących pracowników sądów i
prokuratury.
Planowane rozwiązania dotyczą:
- rezygnacji z wymaganego obowiązku
odbywania stażu przez pracowników
pionu administracyjnego, finansowego i
gospodarczego,
- uzależnienia wynagrodzenia
zasadniczego pracowników sądów i
prokuratury od wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ogłaszanego
corocznie na podstawie art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- ujednolicenia zasad i trybu postępowania
przy dokonywaniu ocen
kwalifikacyjnych pracowników,
- powiązania ocen okresowych
pracowników z systemem awansowania
i systemem nagród;
- wprowadzenia możliwości przyznawania
pracownikom dodatku motywacyjnego,
- rezygnacji z wymagania posiadania
wyższego wykształcenia przez
pracowników zatrudnionych na
stanowiskach protokolanta i kasjera,
- prawa do nabycia nagrody jubileuszowej
za wieloletnią pracę po 10 i 15 latach
pracy w sądzie i prokuraturze oraz
zmianę wysokości takiej nagrody,
- obowiązek posiadania przez
pracowników sądów i prokuratury
legitymacji służbowych jak też
możliwość posiadania identyfikatora,

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

100 Projekt ustawy o
.
pracownikach sądów i
prokuratury

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

2

3

4

Wykonanie orzeczeń Trybunału
konstytucyjnego: wyroku z dnia 12
czerwca 2008 r. sygn. K 50/05, oraz
postanowienia z dnia 12 czerwca 2008 r.
sygn. S 3/08.

Wprowadzenie przepisów na podstawie
których w wynagrodzeniu przyznawanym
syndykom przez sąd upadłościowy będzie
uwzględniana kwota podatku VAT.

Potrzeba przygotowania projektu ustawy
wynika z konieczności zwiększenia
dostępności niezamożnych obywateli do
usług prawniczych.

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

Konieczność dostosowania do prawa
Unii Europejskiej w związku z
wprowadzeniem dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/51/EW z
dnia 21 maja 2008r. zmieniającej
dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie
kontroli nabywania i posiadania broni.

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

101 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy prawo upadłościowe i
naprawcze

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

103 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy o wykonywaniu
działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym
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Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu
MS

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu
MS

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

bip.mswia.gov.pl

1

bip.ms.gov.pl

Tytuł

bip.ms.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

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

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

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

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

Podczas prac nad zmianą ustawy w roku
2008 w celu implementacji dyrektywy
2000/31 zostały zgłoszone propozycje
uzupełnienia nowelizacji jednakże ze
względu na pilność implementacji
postanowiono zająć się tą problematyką w
terminie późniejszym.
Projekt ma na celu m.in. dostosowanie
przepisów ustawy do orzeczenia C-298/07
deutsche Internet versicherung w związku z
art. 5 ust. 1 lit. C) dyrektywy 2000/31 WE”.

W chwili obecnej trwają konsultacje
resortowe jak i ze strona społeczną w celu
ustalenia zakresu nowelizacji. Do
podstawowych kwestii, które zostaną
uregulowane w ustawie należy zaliczyć
regulacje zjawiska spamu, ochrony danych
osobowych.
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MSWiA

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

Tytuł

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

107 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy o usługach
detektywistycznych

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

59

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

MSWiA

MSWiA

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

bip.mswia.gov.pl

Implementacja dyrektywy 2003/98/WE
Implementacja dyrektywy 2003/98/WE.
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie
ponownego wykorzystania informacji
sektora publicznego (Dz. Urz. WE L 345
z 31.12.2003, str. 90).

bip.mswia.gov.pl

106 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy o dostępie do
informacji publicznej.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Projektowana ustawa o zmianie ustawy
o Policji w założeniu ma uporządkować szereg
przepisów, usprawnić działanie Policji, a także
wyeliminować stwierdzone niespójności, błędy
i niedoskonałości obecnych regulacji oraz
dostosować prawo krajowe do uregulowań
Unii Europejskiej. Projekt w sumie wprowadza
92 zmiany w ustawie o Policji, 22 zmiany w
ustawie o Straży Granicznej oraz 13 zmian w
ustawie o Biurze Ochrony Rządu.
Główne zmiany dotyczą m.in:
1) organizacji Policji;

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

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)
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zakresu uprawnień Policji, w tym
rozszerzenia zakresu czynności
operacyjno – rozpoznawczych;
wprowadzenia nowego zadania
polegającego na prowadzeniu przez
Policję baz danych, zawierających
gromadzone przez uprawnione organy
informacje o odciskach linii papilarnych
osób oraz śladach linii papilarnych
nieznanych sprawców przestępstw;
uregulowania problematyki służby
w Policji;
nadania funkcjonariuszowi uprawnienia
zwrotu kosztów poniesionych na ochronę
prawną;
przyznania policjantowi (mężczyźnie)
praw związanych z rodzicielstwem lub
wychowywaniem dzieci według przepisów
prawa pracy;
uposażeń i innych świadczeń pieniężnych
funkcjonariuszy;
odpowiedzialności dyscyplinarnej
funkcjonariuszy;
dodania nowego rozdziału 10 b
„Realizacja wspólnych działań na
terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej”.

MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia.gov.pl

108 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy o Policji i niektórych
innych ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

2

3

4

Regulacja uzasadniona jest potrzebą
zagwarantowania konstytucyjnej
wolności organizowania pokojowych
zgromadzeń z uwzględnieniem swobody
wyboru czasu i miejsca , a także z
orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego
oraz sądów administracyjnych. Obecna
ustawa Prawo o zgromadzeniach nie
zawiera żadnych uregulowań w zakresie
pokojowych zgromadzeń
spontanicznych.
Transpozycja wymogów dyrektywy
2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza
dla Europy.

Nowelizacja ma na celu utworzenie
uproszczonego trybu notyfikacji
zgromadzeń spontanicznych, z czym
wiąże się określenie odrębnych zasad i
trybu zawiadamiania właściwego organu o
organizowaniu zgromadzenia.

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.

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.

109 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy Prawo o
zgromadzeniach

110
Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy - Prawo ochrony
środowiska

111 Projekt ustawy o niektórych
.
fluorowanych gazach
cieplarnianych
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Wprowadzenie nowych mechanizmów
dotyczących 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.

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ

bip .mos.gov.pl

1

bip .mos.gov.pl

Tytuł

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

113
Ustawa ma zastąpić obecnie
Projekt ustawy o substancjach
.
obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia
zubożających warstwę ozonową
2004 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową.

Eliminacja nieścisłości w odniesieniu do
bezpośrednio obowiązującego
rozporządzenia (WE) nr 2037 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca
2000 r. w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową.
Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań
(np. system certyfikacji, centralny rejestr
operatorów) podobnych do rozwiązań
dotyczących gazów fluorowanych.
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Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

bip .mos.gov.pl

Określenie terminów wejścia w życie,
niektórych zaleceń, zasad obowiązywania
sytemu certyfikacji oraz zasad
przekazywania niektórych danych, z
uwzględnieniem stanu obowiązującego
przed wejściem w życie obu ustaw (pkt 9
i 10), które są wprowadzane.

bip .mos.gov.pl

112 Projekt ustawy o
Zharmonizowanie z ustawą o
.
wprowadzeniu ustawy o
substancjach zubożających warstwę
niektórych fluorowanych
ozonową.
gazach cieplarnianych i ustawy
o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o
zmianie niektórych ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Andrzej
Jagusiewicz
Główny
Inspektor
Ochrony
Środowiska

bip.gios.gov.pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mos.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

MŚ/GIOŚ

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

2

3

4

Wykluczenie wielu niejasności
interpretacyjnych wynikających z
obowiązującej obecnie ustawy oraz
implementacja dyrektyw: 2003/87/WE,
2004/101/WE, 2006/780/WE,
2008/101/WE oraz 2009/29/WE w
zakresie art. 9a i art. 11.
Zgodnie z decyzją Sekretarza UKIE z
20.01.2009 r. projekt będzie mógł zostać
przyjęty przez KERM i rekomendowany
RM jedynie łącznie z projektem ustawy
o systemie bilansowania i rozliczania
emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu
dla dużych źródeł spalania .

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

116 Projekt ustawy o systemie
.
bilansowania i rozliczania
emisji dwutlenku siarki i
tlenków azotu dla dużych
źródeł spalania

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

Określenie zasad dotrzymywania rocznych
pułapów emisji SO2 i NOx ustalonych dla
dużych źródeł spalania, w tym zasad
funkcjonowania systemu bilansowania
emisji SO2 i NOx wprowadzanych do
powietrza z dużych źródeł spalania,
monitorowania emisji oraz zbierania,
gromadzenia i przetwarzania danych
niezbędnych do wypełniania nałożonych
ustawą obowiązków.

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

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

115 Projekt ustawy o
.
wspólnotowym systemie handlu
uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych
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Podsekretarz
Stanu
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Podsekretarz
Stanu
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Adam
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Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

1

bip.mos.gov.pl

Tytuł

bip.mos.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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Wykonanie obowiązków wynikających z Wprowadzenie zasad przejrzystości w
prawa Unii Europejskiej.
proces podejmowania decyzji
refundacyjnych dotyczących produktów
leczniczych i wyrobów medycznych.
Pełne wykonanie prawa Unii Europejskiej;
Wprowadzenie zasad przejrzystości w
proces podejmowania decyzji
refundacyjnych dotyczących produktów
leczniczych i wyrobów medycznych;
Zwiększenie dostępności do leków
bezpiecznych i skutecznych poprzez
włączenie w proces decyzyjny analiz EBM
i HTA, co wykluczy możliwość refundacji
leków nieskutecznych;
Stworzenie kompleksowej regulacji, w
której m. in. zostaną opracowane nowe
kryteria refundacyjne, pozwoli w pełni
wykorzystać zdobycze medycyny opartej
na dowodach naukowych.
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MZ

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

119 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy Prawo farmaceutyczne

Implementacja dyrektywy 2005/28/WE
Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia
2005 r. oraz dyrektywy 2001/8JWe w
zakresie nowych okresów wyłączności
danych (art. 10 w wersji zmienionej
dyrektywą 2004/27/WE). Dyrektywa
2009/9/WE, Orzeczenie C-374/05 Giniec
Orzeczenie C-143/09 LudwigsApotheke.

Wykonanie prawa UE, w tym także
orzecznictwo TSWE (ETS), w
szczególności:
1. Dokonanie zmian przepisów ustawy –
Prawo farmaceutyczne wynikających z
konieczności implementacji dyrektywy
2005/28/WE Komisji Europejskiej z dnia
8 kwietnia 2005 r. ustalającej zasady oraz
szczegółowe wytyczne dobrej praktyki
klinicznej w odniesieniu do badanych
produktów leczniczych przeznaczonych do
stosowania u ludzi, a także wymogi ich
wytwarzania oraz importu.
2. Dostosowanie przepisów ustawy –
Prawo farmaceutyczne do przepisów
Rozporządzenia (WE) nr 1394/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 listopada 2007 r. w sprawie produktów
leczniczych terapii zaawansowanej
i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE
oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004.

120 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu
ścieków

Implementacja dyrektywy 98/83/WE.

Celem projektu jest objęcie regulacjami
ustawy także podmioty prywatne, które
prowadzą działalność w zakresie zaopatrzenia
w wodę. Ustawa określi, które z jej przepisów
dotyczące przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych będą miały zastosowanie do
tychże podmiotów. Ustawą zostanie
wprowadzona definicja sytuacji awaryjnej
(dotycząca przerwania zaopatrzenia w wodę)
oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za
tę sytuację. Ponadto ustawą zostaną
doprecyzowane kwestie nadzoru i kontroli nad
jakością wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi i zaopatrzeniem w wodę.
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Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie
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Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Związku z wejściem w życie
rozporządzenia nr 1272/2008 niezbędne
podjęcie działań mających na celu m.in.
ustanowienie właściwych organów
krajowych i przyznanie im odpowiednich
kompetencji , określenie sankcji za
niewykonanie przepisów oraz dokonanie
zmian dostosowujących prawodawstwo
krajowe w obszarze chemikaliów do
przepisów rozporządzenia.

122 Projekt ustawy o zmianie
.
ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej i ustawy o
świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

Główne przesłanki wskazujące na
konieczność projektowanych zmian:
- wzmocnienie zarządzania u
świadczeniodawców poprzez wiedzę
dotyczącą ponoszonych kosztów
wykonywanych przez nich świadczeń
opieki zdrowotnej,
- efektywne wykorzystanie informacji
kosztowej na poziomie
świadczeniodawcy dla potrzeb
realizacji jego zadań,
- zwiększenie przejrzystości
wykorzystania środków publicznych w
ochronie zdrowia,
- rzeczywista analiza kosztów świadczeń
opieki zdrowotnej na potrzeby
ustalenia realnych kosztów świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
- ustalenie właściwego poziomu
finansowania w relacji do kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej,
- właściwa dystrybucja środków
publicznych .

Projektowana regulacja zakłada
wprowadzenie szczególnych zasad
rachunku kosztów u świadczeniodawców
(a nie tylko jako to jest obecnie w
publicznych zakładach opieki
zdrowotnej).
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Konieczność przygotowania projektu
ustawy w związku z wejściem w życie
w dniu 20 stycznia 2009 r.
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
Ustawa ta zastąpi ustawę z dnia 11
stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych.

bip.mz.gov.pl

121 Projekt ustawy o substancjach
.
chemicznych i ich
mieszaninach

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Adres
BIP

4

5

6

7

Uwzględnienie współodpowiedzialności
Skarbu Państwa za zobowiązania
wynikające ze stosunku pracy powstałe
przed przekształceniem statio fisci Skarbu
Państwa - zakładu opieki zdrowotnej w
samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej.

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.
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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).

Maciej Berek
Prezes RCL

RCL

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

124 Projekt ustawy o kredycie
.
konsumenckim

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia
2005 r., sygn. SK 7/03.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.rcl.pl

123 Projekt ustawy o zmianie ustawy
.
o zakładach opieki zdrowotnej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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

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

125 Projekt ustawy o ochronie
.
informacji niejawnych
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