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LIPIEC - WRZESIEŃ
1.

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

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

Planowane rozwiązania związane są z
koniecznością zwolnienia częstotliwości dla
potrzeb nadawania cyfrowego poprzez
wcześniejsze wygaszenie emisji
analogowych.

Istotą projektu jest ustawowe uchylenie
obowiązujących koncesji telewizyjnych na
nadawanie analogowe przed okresem ich
wygaśnięcia.
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Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu
Piotr Styczeń
Podsekretarz
Stanu

MI

MI

Magdalena Gaj
Podsekretarz
Stanu

bip.mi.gov.pl

Założenia do projektu ustawy o
przejściu z nadawania
analogowego na cyfrowe

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

bip. mi.gov.pl

3.

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

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.

bip.mg.gov.pl

2.

Założenia do projektu ustawy o
korytarzach przesyłowych celu
publicznego
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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.

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.

Konieczność wprowadzenia reformy
systemu szkolnictwa wyższego.

Reforma systemu szkolnictwa wyższego w
zakresie zarządzania, studiów i praw
studentów, modelu kariery akademickiej,
finansowania szkolnictwa wyższego.

Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki

Konieczność wprowadzenia reformy w
zakresie szkolnictwa wyższego.

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

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

Piotr Żuchowski
Sekretarz Stanu

MKiDN

MNiSW

Prof. Grażyna
PrawelskaSkrzypek
Podsekretarz
Stanu

MNiSW

Prof. Grażyna
PrawelskaSkrzypek
Podsekretarz
Stanu

Reforma systemu szkolnictwa wyższego w
zakresie modelu kariery akademickiej.

3

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.

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

7.
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bip.nauka.gov.pl

6.

Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym

Adres
BIP

bip.nauka.gov.pl

5.

Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o radiofonii i
telewizji
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(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

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

8.

Założenia do projektu ustawy o
języku migowym

Celem ustawy jest wyrównanie szans oraz
włączenie w główny nurt życia społecznego
osób niesłyszących i niedosłyszących przez
zapewnienie obsługi w języku migowym w
kontaktach obywateli z instytucjami
publicznymi.

4

Istotą projektu jest wprowadzenie nowych
rozwiązań prawnych mających na celu
zapewnienie równoprawnego uczestnictwa
oraz sprawnego funkcjonowania w sferze
publicznej osobom niepełnosprawnym
(z uszkodzonym narządem słuchu).

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

9.

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

bip.mpips.gov.pl
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Kontynuacja reformy emerytalnej.

MPiPS

5

bip.mpips.gov.pl

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

zmianie ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
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6
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Potrzeba wprowadzenia usprawnień w
funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej.
Przygotowanie założeń wymaga pogłębionej
analizy instrumentów obecnie stosowanych
w systemie pomocy społecznej i analizy
skuteczności projektowanych nowych
rozwiązań. Niezbędnym jest również
przestudiowanie rozwiązań stosowanych w
innych systemach pomocy społecznej w
państwach Unii Europejskiej i zastanowienie
się nad możliwościami przetransponowania
niektórych z nich na grunt polski
uwzględniając strategiczne dokumenty
europejskie w zakresie polityki społecznej,
w ramach otwartej metody koordynacji
zabezpieczenia społecznego – w tym
pomocy społecznej w Unii Europejskiej.

Doprowadzenie do zmian w sposobie
finansowania usług wg zasady „pieniądze za
klientem”, co w praktyce oznacza, że osoba
otrzymuje środki finansowe i samodzielnie
dokonuje wyboru usługodawcy; rozbudowa
aktywnych form adresowanych do osób
wykluczonych, co pozwoli na aktywizowanie i
przywracanie do czynnego funkcjonowania w
społeczności lokalnej osób bezdomnych,
rozbudowa środowiskowego wsparcia
starzejącej się populacji; rozszerzenie katalogu
usług i dookreślenie minimalnego poziomu, na
jakim muszą być świadczone; wprowadzenie
zmian w obszarze instytucjonalnym w
ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych
centrach pomocy rodzinie, aby podnieść
skuteczność realizowanych działań poprzez
wprowadzenie specjalizacji, odcięcie pracy
socjalnej od pracy administracyjno-biurowej,
rozdzielenie świadczeń i usług czyniąc je
bardziej przejrzystymi dla odbiorcy, skupienie
działań pracownika socjalnego na pracy
socjalnej; rozdzielenie świadczeń i usług,
ustalając kiedy należne są świadczenia
pieniężne, a kiedy rzeczowe; rozbicie
świadczeń pieniężnych na wsparcie finansowe
zaspakajające elementarne potrzeby;
rozdzielenie części przeznaczonych na
zaspakajanie potrzeb żywieniowych,
mieszkaniowych, itd., wprowadzenie
świadczeń wzmacniających bezpieczeństwo
socjalne osób zależnych.

11. Założenia do projektu ustawy o
pomocy społecznej
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Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl
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Umożliwienie przekształcenia wspólnot
gruntowych we współwłasność.
Wprowadzenie ostatecznego terminu do
wydania decyzji w sprawie ustalenia wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej. Wprowadzanie regulacji zgodnie, z
którymi gminy nabyłyby te nieruchomości co
do których nie jest obecnie możliwe wydanie
decyzji określających wykazy osób
uprawnionych do wspólnoty.
Nabycie przez gminy nieruchomości wspólnot,
na których zaniechano od dłuższego czasu
zorganizowanego zespołowego
gospodarowania. Wprowadzenie sądowej
kontroli działalności organów spółki
powołanej do zagospodarowania wspólnoty
gruntowej.

Wykonanie wyroku TK z dnia 12 czerwca
2008 r. sygn. K 50/05 oraz postanowienia
TK z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. S 3/08.

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

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

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu
MS

zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym

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.

7

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

Igor Dzialuk
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

14. Założenia do projektu ustawy o

bip.ms.gov.pl

13. Założenia do projektu ustawy o

Opracowanie projektu wynika
z konieczności uregulowania stanu
prawnego nieruchomości zaliczonych do
wspólnot gruntowych oraz określenia
sytuacji prawnej podmiotów, którym
przysługują określone uprawnienia w
ramach wspólnot gruntowych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

zmianie ustawy o
zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych
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nieodpłatnej pomocy prawnej i
informacji prawnej dla osób
fizycznych

Potrzeba umożliwienia dostępu do pomocy
prawnej niezamożnym obywatelom.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5
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Stworzenie nowego systemu
instytucjonalnego, który zapewni realizację
prawa dostępu niezamożnych obywateli do
usług prawniczych.

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu
MS

dowodach osobistych

Konieczność prowadzenia prac wynika z
planu działań Komisji Europejskiej na rzecz
wdrożenia ogólnoeuropejskiego systemu
identyfikacji elektronicznej osób fizycznych
oraz z zapisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 kwietnia 2007 r. w
sprawie Planu Informatyzacji Państwa na
lata 2007-2010 (Dz. U. 2007 r. Nr 61, poz.
415).

8

Wdrożenie wielofunkcyjnego dowodu
osobistego i systemu potwierdzania
tożsamości obywatela w oparciu o podpis
elektroniczny, stosowanego w systemach
informatycznych administracji publicznej.

Witold Dróżdż
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

16. Założenia do projektu ustawy o

bip.ms.gov.pl

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

Analiza zewnętrznych i wewnętrznych
warunków funkcjonowania polskiej służby
zagranicznej wskazuje na potrzebę zmian,
które pozwolą na:
- zapewnienie służbie zagranicznej dobrze
wykwalifikowanych i mobilnych kadr, w
tym przede wszystkim specjalistów w tych
dziedzinach, które w coraz większym
stopniu niż w pozostałej części służby
cywilnej stają się jej domeną;
- stworzenie i umocnienie profesjonalnej i
wysoko motywowanej struktury
zawodowej, wyposażonej we właściwe dla
siebie zasady funkcjonowania i
rozwijającej unikalne w skali administracji
państwowej zdolności dla sprawnego
realizowania działań dalece
wykraczających poza normy służby
cywilnej, a w wielu aspektach bliższej
charakterem służbom specjalnym;
- stworzenie nowoczesnych i
odpowiadających wymaganiom
współczesnego teatru stosunków międzyi ponadnarodowych metod działania i
procedur, które pozwolą realnie osiągać
cele polityki zagranicznej w krótkiej i
dłuższych perspektywach oraz które
wyeliminują konserwowanie struktur
i postaw, na rzecz ich zdynamizowania i
zwiększenia zdolności adaptowania do
zmieniających się warunków.

9

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Założenia określają szczegółową analizę
dotychczasowego funkcjonowania polskiej
służby zagranicznej, wskazują cele do
osiągnięcia z uwzględnieniem sposobów ich
realizacji i określenie nakładów, które są
niezbędne do ich osiągnięcia.

Andrzej Kremer
Podsekretarz
Stanu

MSZ

bip.msz.gov.pl

17. Założenia do projektu ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Potrzeba uregulowania trybu postępowania
przed konsulem; dostosowanie funkcji
konsulów do obowiązujących warunków
działania w tym stosownie do potrzeb i
zamierzeń rządu wobec Polonii;
doprecyzowania wymagają także zapisy dot.
opieki nad obywatelami RP.

Założenia mają na celu przedstawić stan
prawny oraz faktyczny w dziedzinie, której
dotyczą, cele do osiągnięcia, sposoby ich
realizacji, analizę potrzeb oraz kosztów i
korzyści jakie przyniesie projektowana zmiana
jak również przedstawienie niezbędnych do
opracowania projektu ustawy propozycji
rozstrzygnięć i ich uzasadnienie.

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

Określenie zasady dotrzymywania rocznych
pułapów emisji SO2 i NOx ustalonych dla
dużych źródeł spalania, w tym zasady
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.

18. Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o funkcjach
konsulów RP

19. Założenia do projektu ustawy o

systemie bilansowania i
rozliczania emisji dwutlenku
siarki i tlenków azotu dla dużych
źródeł spalania

20. Założenia do projektu ustawy o

Konieczność uregulowania tematyki
uciążliwości zapachowej w związku z
licznymi skargami na uciążliwość
zapachową, które stanowią połowę
wszystkich skarg dotyczących jakości
powietrza wpływających do wojewódzkich
inspektoratów ochrony środowiska.

10

Upoważnienie organu gminy, czy też organu
ochrony środowiska (starosta, wojewoda,
marszałek województwa), aby w drodze
decyzji nakazywały prowadzącemu
działalność powodującą uciążliwość
zapachową podjęcie działań mających na celu
ograniczenie tej uciążliwości. Stworzenie
rozwiązań prawnych i technicznych które ww.
organy będą mogły stosować.

MSZ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

bip.mos.gov.pl

przeciwdziałaniu uciążliwości
zapachowej

Jan Borkowski
Sekretarz Stanu

bip.mos.gov.pl

Tytuł

bip.msz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1

2

3

21. Założenia do projektu ustawy o

22. Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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).

Nowelizacja ustawy umożliwi działania w
kierunku likwidacji stażu podyplomowego,
umożliwi uregulowanie praw i obowiązków
lekarza odbywającego specjalizację oraz
poprzez rozszerzenie delegacji – wydanie
nowego rozporządzenia w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Proponuje się:
- nowelizację art. 5 i 15 w zakresie likwidacji
stażu podyplomowego,
- nowelizację art. 16 w zakresie regulacji praw
i obowiązków lekarza odbywającego
specjalizację oraz rozszerzenia delegacji do
wydania rozporządzenia w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

UOKiK

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ
11

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

bip.mz.gov.pl

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.

bip.uokik.gov.pl

kredycie konsumenckim

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1

2

3

23. Założenia do projektu ustawy

podatku od nieruchomości

Uproszczenie i ujednolicenie zasad
opodatkowania nieruchomości.

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Zbigniew
Marciniak
Podsekretarz
Stanu
MEN

Zastąpienie trzech podatków od
nieruchomości, rolnego i leśnego jednym
podatkiem od nieruchomości.

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu
MF

12

bip.mf.gov.pl

24. Założenia do projektu ustawy o

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.men.gov.pl

o systemie informacji oświatowej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1

2

3

25. Założenia do projektu ustawy o
finansowaniu zapasów ropy
naftowej i paliw płynnych

Wprowadzenie rozwiązań racjonalizujących
działania instytucji kontroli państwowej w
Polsce. Zadanie mieści się w formule
budowania sprawnego państwa.

13

Adres
BIP

4

5

6

7

Budowa nowoczesnego systemu rezerw
strategicznych poprzez przygotowanie nowych
zasad utrzymywania i finansowania systemu
zapasów ropy naftowej i paliw płynnych:
− przejęcie przez wyspecjalizowaną agencję/
organizację obowiązku tworzenia i
utrzymywania zapasów obowiązkowych
ropy naftowej i paliw od przedsiębiorców;
− poprawa warunków konkurencji na rynku
ropy naftowej i paliw, w szczególności
dostępu nowych podmiotów gospodarczych
do rynku;
- ujednolicenie kosztów tworzenia zapasów
obowiązkowych ropy naftowej i paliw
przez wszystkich przedsiębiorców,
ustanowienie opłaty celowej, która będzie
wnoszona przez przedsiębiorców
zajmujących się produkcją i przywozem
ropy naftowej i paliw na rzecz tej
organizacji.
Racjonalizacja kosztów i działalności
instytucji kontroli państwowej, w tym
optymalizacja zarządzania procesem kontroli
w Polsce i zapewnienie wysokiej jakości usług
dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych
przez kompetentnych, dobrze wyszkolonych
pracowników.

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

MG

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

konsolidacji instytucji kontroli
państwowej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

26. Założenia do projektu ustawy o

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1

2

3

27. Założenia do projektu ustawy –
Prawo o miarach

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

14

Adres
BIP

4

5

6

7

Dereglamentacja administracji miar, zgodnie
z trendami europejskimi polegającymi na
zastępowaniu kontroli metrologicznej oceną
zgodności oraz usługami wzorcowania dla
podmiotów gospodarczych .
Wspieranie rozwoju nowych technologii w
obszarze metrologii i reorientacja zadań
państwowej instytucji metrologicznej, tak aby
stała się ona wiodącym ośrodkiem badań
naukowych i transferu technologii, poprzez w
szczególności umożliwienie pozyskiwania
funduszy ze źródeł zewnętrznych, rozwój
programu badań naukowych, wzmocnienie
współpracy z przemysłem.
Przygotowanie założeń do zmiany
przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r.
o niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami dostaw na
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
(Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 903 (z pózn.
zm.).

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

28. Założenia do projektu ustawy o

Realizacja rekomendacji Zespołu ds.
opracowania rozwiązań systemowych w
zakresie organizacji i funkcjonowania miar.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1

2

3

zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

1

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Realizacja dokumentu rządowego pn.
Założenia do projektu ustawy o zmianie
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw1 w zakresie
właściwości Ministra Infrastruktury.
Określenie szczegółowych założeń do
kierunkowo wskazanych w ww. dokumencie
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Wzmocnienie roli i
zadań gminy w zakresie organizowania
odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości oraz ich przewozu do miejsc
odzysku i unieszkodliwiania.

Dokument skierowany do rozpatrzenia przez komitet stały Rady Ministrów przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
15

Piotr Styczeń
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

29. Założenia do projektu ustawy o

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

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

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

30. Założenia do projektu ustawy
regulującej funkcjonowanie
polskiego rynku usług
pocztowych

16

Maciej
Jankowski
Podsekretarz
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

31. Założenia do reformy systemu

−

Reformę systemu ubezpieczenia
społecznego rolników przewiduje expose
Prezesa Rady Ministrów oraz Strategiczny
Plan Rządzenia.

−

−

−

17

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

racjonalizacja wydatków budżetowych na
system ubezpieczenia społecznego
rolników,
ukierunkowanie dotacji na sfinansowanie
ubezpieczenia emerytalno-rentowego
rolnikom, których dochody uniemożliwiają
sfinansowanie tego ubezpieczenia,
zniesienie generowanych przez obecny
system antybodźców do podejmowania
działalności pozarolniczej na terenach
wiejskich,
zwiększenie swobody przepływu
ubezpieczonych między systemem
ubezpieczenia społecznego rolników, a
powszechnym systemem ubezpieczeń
społecznych.

Michał Boni
Minister członek
RM
Artur Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

ubezpieczenia społecznego
rolników

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1

2

3

32. Założenia do projektu ustawy o

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

18

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Katarzyna
Sobierajska
Podsekretarz
Stanu

MSiT

bip.msit.gov.pl

szlakach turystycznych

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

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

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

33. Założenia do projektu ustawy o

świadczeniach pieniężnych
przysługujących w razie
wypadków i chorób
pozostających w związku ze
służbą w Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu

19

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
MSWiA

bip.mswia.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

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

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

Zmniejszenie strat budżetu wynikających
z działalności zorganizowanych grup
przestępczych, godzących w interesy
ekonomiczne państwa oraz redukcja
kosztów związanych ze ściganiem
przestępczości zorganizowanej.

Wyeliminowanie lub zmniejszenie obszarów
działania przestępczości zorganizowanej.

34. Założenia do projektu ustawy o

orzecznictwie komisji lekarskich
podległych ministrowi
właściwemu do spraw
wewnętrznych

35. Założenia do projektu ustawy o

zmianie niektórych ustaw
w związku z rządowym planem
zwalczania przestępczości
zorganizowanej w Polsce na lata
2010 – 2012

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

20

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

36. Założenia do projektu ustawy o

Założenia do projektu ustawy o

Adres
BIP

4

5

6

7

Brak w kraju systemu powszechnych/
obowiązkowych ubezpieczeń od skutków
klęsk żywiołowych, skutkujący
(w przypadku zniszczeń spowodowanych
przez klęskę żywiołową) koniecznością
uruchamiania środków budżetu państwa na
usuwanie skutków takiego zdarzenia, w
szczególności u osób fizycznych.

Wprowadzenie powszechnych/
obowiązkowych ubezpieczeń pozwoli: z
jednej strony odciążyć budżet państwa
z konieczności uruchamiania środków na
pomoc poszkodowanym, z drugiej pozwoli na
uruchomienie pomocy dla wszystkich
poszkodowanych wg jednolitych kryteriów
(obecnie pomoc przyznawana jest na
podstawie przepisów ustawy o pomocy
społecznej, która zakłada pewien stopień
uznania administracyjnego).

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

- Dostosowanie przepisów w zakresie definicji
podstawowych pojęć.
- Rozszerzenie planowania gospodarką
odpadami o zapobieganie powstawania
odpadów.
- Wprowadzenie celów w zakresie recyklingu
wybranych rodzajów odpadów.
- Ujednolicenie zbierania danych/systemu
sprawozdawczości w zakresie gospodarki
odpadami.
- Uproszczenie procedur dotyczących
uzyskiwania zezwoleń.
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Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu
MSWiA

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

bip.mos.gov.pl

37. odpadach

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

systemie powszechnych/
obowiązkowych ubezpieczeń od
skutków klęsk żywiołowych
(budowa kompleksowego systemu
zapobiegania i przeciwdziałania
skutkom klęsk żywiołowych dla
ludności)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1

2

3

ochrony środowiska
(w zakresie jakości powietrza)

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

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie nowych mechanizmów,
wymaganych przez UE, 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.
Poprawa jakości powietrza w Polsce,
zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na
grupy ludności wrażliwe na działanie pyłu
drobnego PM10 oraz PM2,5. Zmniejszenie
zachorowalności na choroby układu
oddechowego i układu krążenia.

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

MŚ

MZ

Adam Fronczak
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

Założenia do projektu ustawy o
39. szpitalach klinicznych

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 (CAFE).

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mos.gov.pl

Założenia do projektu ustawy

38. o zmianie ustawy - Prawo

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie

1

2

3

40.

Założenia do projektu ustawy Prawo badań klinicznych
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

bip.mz.gov.pl

Kwestie związane z badaniami klinicznymi
są pomieszczone w kilu katach prawnych
równej rangi. Utrudnia to znacząco
stosowanie tych przepisów, dlatego też
sprawy te należy uregulować w jednej
ustawie, której przygotowanie będzie
poprzedzone założeniami.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

