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STYCZEŃ - MARZEC
1.

W obecnym stanie prawnym środki
Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych w Banku Gospodarstwa
Krajowego mogą być przeznaczane na
obejmowanie akcji (udziałów)
podmiotów udzielających poręczeń i
gwarancji kredytów i pożyczek
zaciąganych przez
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców. Niemożliwe jest
obejmowanie akcji w podmiotach
poręczających inne rodzaje zobowiązań.

2

W art. 36 ust. pkt 5 ustawy wykreśla się
wyrazy wskazujące, że poręczenia i
gwarancje udzielane przez podmioty,
których akcje (udziały) posiada BGK,
obejmują kredyty i pożyczki. Zmiana ta
pozwoli pośrednio, podmiotom
udzielającym poręczeń, na rozszerzenie
oferty.

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne oraz
ustawy o Funduszu Poręczeń
Unijnych.
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Jan Vincent
Rostowski
Minister
Finansów
Michał Boni
Minister –
członek RM

MF/
KPRM

www.mf.gov.pl

Umożliwienie udzielania poręczeń i
Jak obok.
gwarancji nie tylko pojedynczych
kredytów, ale także całych linii
kredytowych.
Zapewnienie przez możliwość
regwarantowania przez BGK gwarancji
udzielanych przez inne banki,
bezpieczeństwa finansowego tym
bankom, a także zapewnienie szerszego
dostępu do usług bankowych.
Spowodowanie, że bank będzie mógł
udzielać poręczeń za zobowiązania z
tytułu factoringu, leasingu, wadiów, a
zatem wspomagać finansowo istotne z
punktu widzenia rozwoju gospodarki
sfery działalności przedsiębiorców i
innych podmiotów biorących udział w
życiu gospodarczym i społecznym kraju.
Udzielanie poręczeń i gwarancji za
zapłatę zobowiązań z tytułu kontraktów
inwestycyjnych, co umożliwi
przeciwdziałanie spowolnieniu rozwoju
inwestycji kapitałowych w kraju.
Stworzenie możliwości zaangażowania
kapitałowego BGK podmioty
udzielające poręczeń i gwarancji za
zobowiązania, które nie są związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz udzielania poręczeń i gwarancji za
zobowiązania podmiotów prowadzących
taką działalność poręczeniową.
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Obowiązek implementacji do krajowego
porządku prawnego przepisów UE,
przede wszystkim Dyrektywy
2005/60/EC Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 grudnia 2005 r.
w sprawie przeciwdziałania korzystania
z systemu finansowego w celu prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
oraz Dyrektywy Komisji 2006/70/WE
ustanawiającej środki wykonawcze do
Dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu
do definicji osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne, jak
również w odniesieniu do technicznych
kryteriów stosowania uproszczonych
zasad należytej staranności wobec
klienta oraz wyłączenia z uwagi na
działalność finansową prowadzoną
w sposób sporadyczny lub w bardzo
ograniczonym zakresie.
Doprecyzowanie przepisów ustawy o
kontroli skarbowej dotyczących
kompetencji organów kontroli skarbowej
oraz procedury postępowania
kontrolnego w celu usprawnienia działań
kontroli skarbowej oraz wyjaśnienia
wątpliwości interpretacyjnych
związanych ze stosowaniem niektórych
przepisów ustawy.

Wzmocnienie bezpieczeństwa polskiego
systemu finansowego, poprzez wdrożenie
do przepisów krajowych standardów
międzynarodowych (unijnych i FATF)
oraz zaleceń z trzeciej rundy ewaluacji
polskiego systemu przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
przeprowadzonej przez Komitet
MONEYVAL.

3.

4.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej

4

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
Stanu

MF

Projekt ustawy koryguje niektóre
rozwiązania organizacyjne
i doprecyzowuje przepisy regulujące
uprawnienia organów kontroli skarbowej,
szczególnie w zakresie zadań
realizowanych przez Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej.
Znowelizowane zostają również przepisy z
zakresu procedury postępowania
kontrolnego, których stosowanie wywołuje
rozbieżności interpretacyjne, lub które w
obecnym kształcie ograniczają
efektywność działania kontroli skarbowej.
Projekt przewiduje również uproszczenie
i uelastycznienie procesu kontroli i audytu
środków z UE.

MF

Andrzej
Parafianowicz,
Podsekretarz
Stanu,
Generalny
Inspektor
Kontroli
Skarbowej

bip.mf.gov.pl
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www.mf.gov.pl
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Potrzeba zmiany dotychczasowych zasad
funkcjonowania funduszy
umiejscowionych w Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz zasad funkcjonowania
organów funduszy.
Minister Finansów w przypadkach
uzasadnionych względami społecznymi
lub gospodarczymi, w szczególności
możliwościami płatniczymi
kredytobiorców oraz uzasadnionym
interesem Skarbu Państwa, na wniosek
kredytobiorcy, będzie mógł zawierać z
kredytobiorcami umowy odroczenia,
rozłożenia na raty lub umorzenia całości
lub części zadłużenia wobec Skarbu
Państwa z tytułu wykonania umowy
poręczenia.

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu

MF

MF/
KPRM

Jan Vincent
Rostowski
Minister
Finansów
Michał Boni
Minister –
członek RM

5

www.mf.gov.pl

Projekt przewiduje możliwość
dekapitalizowania instytucji finansowych
w zamian za obejmowanie przez SP akcji i
udziałów w spółkach uzyskujących
pomoc.

MF

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu

www.mf.gov.pl

7.

Projekt ustawy o zmianie
Wprowadzenie proponowanych w
ustawy o Banku Gospodarstwa projekcie ustawy rozwiązań wynika z
Krajowego i innych ustaw
potrzeby zminimalizowania ryzyka
działalności funduszy funkcjonujących w
Banku Gospodarstwa Krajowego, które
służą realizacji zadań rządowych.
Projekt ustawy o zmianie
Obecny stan prawny nakazuje dochodzić
ustawy o objęciu poręczeniami wierzytelności Skarbu Państwa
Skarbu Państwa spłaty
powstałych w wyniku wykonania umowy
niektórych kredytów
poręczenia. Brak możliwości np.
mieszkaniowych.
rozłożenia wierzytelności na raty lub
nawet umorzenia wierzytelności może
spowodować konieczność ogłoszenia
upadłości spółdzielni i spowodowane
tym trudności dla jej członków. Ponadto
ogłoszenie upadłości może skutkować
wypowiedzeniem reszty kredytu i
jednorazową spłatą przez Ministra
Finansów wierzytelności z tytułu
poręczenia oraz zmniejszeniem szans
odzyskania wierzytelności od upadłego
podmiotu.
Projekt ustawy o
Zapewnienie dodatkowej, oprócz
rekapitalizacji instytucji
płynnościowej, pomocy ze strony SP dla
finansowych
działających na polskim rynku instytucji
finansowych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mf.gov
.pl
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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

6

4

5

6

7

Wprowadzenie systemu ułatwień dla
podmiotów prowadzących działalność
innowacyjną i rozwojową, umożliwienie
przedsiębiorcom pełnego i bieżącego
rozliczenia ponoszonych kosztów już w
trakcie trwania działań. Przyjęte zostanie
rozwiązanie, w którym podatnicy mieliby
możliwość wyboru pomiędzy bieżącym
rozliczeniem wydatków badawczorozwojowych jako kosztów uzyskania
przychodu a rozpoznaniem wyników tych
prac jako wartości niematerialnej i
prawnej, podlegającej rozliczeniu w
formie odpisów amortyzacyjnych.
Uproszczenie dotychczas obowiązujących
regulacji w zakresie opakowań o ściśle
określonych ilościach nominalnych, w
których mogą być wprowadzane do obrotu
różnego rodzaju towary paczkowane.

Wprowadzenie obowiązku oznaczania oraz
możliwości kontroli materiałów
wybuchowych na wszystkich etapach
łańcucha zaopatrzeniowego. Celem jest
zapewnienie bezpiecznego obrotu
materiałami wybuchowymi poprzez
utrudnienie ich kradzieży lub zagubienia,
a także przedostania się w ręce osób
nieuprawnionych.

Jan Vincent
Rostowski
Minister
Finansów
MF/
KPRM

Michał Boni
Minister –
członek RM

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy

Implementacja do prawa krajowego
dyrektywy 2007/45/WE z dnia 5 września
2007 r. ustanawiającej zasady dotyczące
nominalnych ilości produktów w
opakowaniach jednostkowych, uchylającej
dyrektywy Rady 75/106/EWG i
80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę
Rady 76/211/EWG.
W dniu 5.04.2008 r. weszła w życie
Dyrektywa 2008/43/WE w sprawie
ustanowienia systemu oznaczania i
śledzenia materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego,
zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG,
której przepisy nakładają na kraje
członkowskie UE obowiązek przyjęcia i
opublikowania do 5.04.2009 r.
przepisów normatywnych niezbędnych
do wykonania Dyrektywy. Stosowanie
przepisów ma nastąpić od 5.04.2012 r.

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o towarach
paczkowanych

Zapewnienie firmom rozpoczynającym
działalność (także tym, które zaczęły w
roku 2008) możliwości wpisania w
koszty wydatków ponoszonych na
inwestycje do wys. 100 tys EURO w
latach 2009-2010.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mf.gov.pl

9.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz o
podatku dochodowym od osób
fizycznych
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Projektowana nowelizacja wynika z
obowiązku wdrożenia prawa
wspólnotowego, dyrektywy 2007/58/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. zmieniającej
dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie
rozwoju kolei wspólnotowych oraz
dyrektywę 2001/14/WE w sprawie
alokacji zdolności przepustowej
infrastruktury kolejowej i pobierania
opłat za użytkowanie infrastruktury
kolejowej. Wynika również z
konieczności otwarcia polskiego rynku
międzynarodowych przewozów
pasażerskich dla przewoźników z innych
państw członkowskich oraz konieczności
wprowadzenia jednolitych europejskich
wymagań i uprawnień dla polskich
maszynistów.

Nowelizacja zakłada:
- otwarcie rynku kolejowych
międzynarodo- wych przewozów
pasażerskich,
- nowe obowiązki dla Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego wynikające z
dyrektywy,
- utworzenie mechanizmów chroniących
przewozy wykonywane w oparciu o
umowy o świadczenie usług publicznych,
- utworzenie mechanizmów
odwoławczych dla przedsiębiorstw,
którym zakazano wykonywania usług,
które mogłyby zagrażać przewozom
wykonywanym w oparciu o umowy o
świadczenie usług publicznych,
- ewentualne wyłączenie z zakresu
stosowania tych przepisów przewozów
tranzytowych.

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym

7

Juliusz
Engelhardt
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mi.gov.pl
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12. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o żegludze śródlądowej oraz
niektórych innych ustaw (w
zakresie dyrektywy technicznej)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

8

Anna Wypych
– Namiotko
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mi.gov.pl

Zmiany w ustawie mają na celu
Przewiduje się:
wdrożenie do polskiego porządku
- stworzenie komisji inspekcyjnych
prawnego przepisów dyrektywy
działających przy dyrektorach Urzędów
2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Żeglugi Śródlądowej orzekających w
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
sprawie wydawania świadectw zdolności
ustanawiającej wymagania techniczne
żeglugowej oraz wspólnotowych
dla statków żeglugi śródlądowej i
świadectw zdolności żeglugowej dla
uchylającej dyrektywę Rady
statków żeglugi śródlądowej,
82/714/EWG.
- określenie sytuacji prawnych
jednoznacznie wywołujących obowiązek
ubiegania się o wydanie wspólnotowych
świadectw zdolności żeglugowej dla
polskich statków śródlądowych,
- ujednolicenie dokumentów stanowiących
o zdolności żeglugowej statków żeglugi
śródlądowej,
- doprowadzenie do zgodności z
ustaleniami dyrektywy istniejących
wymagań technicznych oraz wyposażenia
dla statków żeglugi śródlądowej.
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13. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

9

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

Proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych
Proponuje się następujące rozwiązania:
wymusza zmianę systemu
1) całością zakwaterowania żołnierzy
zakwaterowania Sił Zbrojnych, w
zawodowych i kontraktowych, łącznie
kierunku stworzenia odpowiednich
z szeregowymi zawodowymi
warunków zakwaterowania dla żołnierzy
zajmowałby się jeden podmiot;
zawodowych (kontraktowych), które
2) utrzymanie prawa do zakwaterowania
jednocześnie stanowiłyby zachętę do
przez czas pełnienia służby wojskowej
pełnienia zawodowej (kontraktowej)
w miejscu jej pełnienia;
służby wojskowej.
3) realizacja prawa do zakwaterowania
na wniosek żołnierza, w jednej
postaci:
a) przydziału kwatery,
b) kwatery zastępczej,
c) kwatery internatowej albo miejsca
w internacie, w przypadku braku
zakwaterowania, wypłata świadczenia
finansowego, np. zryczałtowanego
dodatku mieszkaniowego;
4) rozkwaterowanie z urzędu w
przypadku orzeczenia rozwodu;
5) odprawa mieszkaniowa po
zakończeniu służby wojskowej i
nabyciu uprawnień emerytalnych;
6) możliwość zakupu lokalu
mieszkalnego w miejsce odprawy po
zakończeniu służby.

Lp.

Tytuł
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14. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie niektórych ustaw

Adres
BIP

4

5

6

7

Istota projektowanych rozwiązań
sprowadza się do:
-stworzenia podstaw prawnych do
zawieszenia obowiązku odbywania
zasadniczej służby wojskowej oraz
przeszkolenia wojskowego studentów i
absolwentów szkół wyższych oraz
wprowadzenie w ich miejsce ochotniczych
form służby wojskowej,
-stworzenia prawnej możliwości pełnienia
– na zasadach ogólnych – służby
wojskowej przez kobiety,
-utworzenia Narodowych Sił
Rezerwowych i pełnienia ochotniczej
służby w rezerwie na przydziałach
kryzysowych,
-zmiany zakresu czynności terenowych
organów administracji wojskowej w
związku z zadaniami rekrutacji do służby
wojskowej.
Wyodrębnienie w OFE subfunduszy
o różnej ekspozycji na ryzyko oraz
opracowanie zasad ich wyboru.

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu

MON

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

10

www.mpips.gov.pl/bip

Kontynuacja reformy emerytalnej.

ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz ustawy o
zmianie ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.biuletyn.mon.gov.pl

15. Projekt ustawy o zmianie

Dokonanie profesjonalizacji Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z
dniem 1 stycznia 2010 r.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł
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16. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy
Prawo bankowe

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych:
Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym osób pobierających zasiłek
macierzyński i posiadających jednocześnie
inny tytuł do ubezpieczeń.
Objęcie ubezpieczeniem wypadkowym
zleceniobiorców wykonujących pracę poza
siedzibą zleceniodawcy.
Możliwość złożenia wniosku o
kontynuowanie ubezpieczeń w dowolnym
momencie.
Usunięcie niespójności w zakresie
podlegania ubezpieczeniom osób
zawieszających prowadzenie działalności.
Zwolnienie duchownych ze składania
comiesięcznych deklaracji
rozliczeniowych.
Ustawa Prawo bankowe:
Zmiany w zakresie okresu
przechowywania potwierdzeń wpłat i
przekazywania przez banki organom
wypłacającym świadczenia danych
współwłaścicieli rachunku bankowego.

11

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

www.mpips.gov.pl/bip

Zracjonalizowanie sytuacji osób
ubezpieczonych i ich obowiązków
związanych z podleganiem
ubezpieczeniu, aktywizacja kobiet,
zmiana warunków przystąpienia do
ubezpieczeń.
Prawo bankowe:
Zmiany w zakresie okresu
przechowywania dowodów wpłat
dostosowują istniejące przepisy prawa
bankowego do okresu przedawnienia
należności w ZUS Natomiast
udostępnienie danych współwłaścicieli
rachunku pozwoli organom
wypłacającym świadczenia dochodzić
kwot nienależnie pobranych świadczeń

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 działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Nowe regulacje odnoszą się do
kluczowych kwestii związanych z
działalnością pożytku publicznego.

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

12

bip.mpips.gov.pl

D Doświadczenia z procesów wdrażania
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z
późn. zm.), potwierdzają zasadność
wprowadzenia w życie tak ważnego dla
sektora pozarządowego i sektora
publicznego aktu prawnego.
Jednocześnie, dynamika procesów
rozwoju, występująca w ostatnich trzech
latach, przypadających na okres
funkcjonowania ustawy oraz wnioski
płynące z jej monitoringu wskazały
wyraźnie na konieczność wprowadzenia
nowych regulacji, odnoszących się do
kluczowych kwestii związanych z
działalnością pożytku publicznego.
Proponowane zmiany uwzględniają
uwagi zawarte w przyjętym przez Sejm i
Senat sprawozdaniu z działania ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz szereg uwag
zgłaszanych przez administrację
publiczną, w tym jednostki samorządu
terytorialnego, a także organizacje
pozarządowe i podmioty kościelne.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

18. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

ustawy o nasiennictwie

13

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

Marian
Zalewski
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

www.bip.minrol.gov
.pl

19. Projekt ustawy o zmianie

Projekt wprowadzi rozwiązania mające na
celu:
- zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie poprzez:
(konieczność opuszczenia lokalu przez
sprawcę przemocy w rodzinie od chwili
zgłoszenia faktu stosowania przemocy,
oznaczenie miejsca skierowania sprawcy
przemocy w rodzinie (schroniska dla
bezdomnych noclegownie), stworzenie
i realizację lokalnych programów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
stworzenie rządowych programów
osłonowych w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, wprowadzenie
regulacji prawnych dotyczących zakazu
krzywdzenia dzieci,
- uregulowania obowiązku uruchamiania
procedury Niebieskiej Karty,
- rozszerzenie definicji przemocy
w rodzinie o przemoc ekonomiczną.
Opracowanie projektu wynika
Włączenie gatunku Galega orientalis Lam.
z konieczności wdrożenia do prawa
do załączników nr 1, 2 i 3 ustawy o
krajowego przepisów dyrektywy Komisji nasiennictwie umożliwi wytwarzanie,
2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r.
obrót materiałem siewnym oraz rejestrację
zmieniającej dyrektywę Rady
odmian rutwicy wschodniej
66/401/EWG w odniesieniu do włączenia w Polsce.
gatunku Galega orientalis Lam. (Dz.
Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 37).

bip.mpips.gov.pl

Potrzeba wprowadzenia zmian
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
umożliwiających skuteczniejszą ochronę
o przeciwdziałaniu przemocy w ofiar przemocy w rodzinie oraz
rodzinie
zmniejszenie skali zjawiska przemocy w
rodzinie w kraju a także wzmocnienie
możliwości podejmowanych działań
przez jednostki samorządu
terytorialnego.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

5

6

7

Projektowana ustawa tworzy fundusze
promocji produktów rolno-spożywczych
oraz określa ich zadania, zasady
finansowania, organizacje i
funkcjonowanie.

Nowelizacja ustawy ma na celu
wprowadzenie zmian wynikających ze
zmiany przepisów wspólnotowych
regulujących zasady funkcjonowania
rolnictwa ekologicznego, z wniosków
wynikających z ponad trzyletnich
doświadczeń związanych z
funkcjonowaniem obecnych rozwiązań a
także wyroków Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w obszarze regulowanym
przez tę ustawę.
Projekt ustawy określa zadania oraz
właściwość organów, które będą
uczestniczyć we wdrażaniu Programu
Operacyjnego SPO RYB 2007-2013 oraz
określi zasady przyznawania pomocy
finansowej w ramach PO, w tym odrębnie
pomocy technicznej.

MRiRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRiRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
MRIRW

www.bip.minrol.g
ov.pl

14

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl

Głównym celem utworzenia funduszy
promocji jest wzrost spożycia i promocja
produktów rolno-spożywczych przez
działania promocyjne i informacyjne. W
ramach realizacji tego celu projektowana
ustawa wyznacza zakres działań, które będą
finansowane ze środków finansowych
funduszy.
Projekt
ustawy
o
zmianie
Od dnia 1 stycznia 2009 r. rozporządzenie
21.
ustawy o rolnictwie
Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
ekologicznym
w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych i
uchylające rozporządzenie (EWG) nr
2092/91. zastępuje rozporządzenie Rady nr
2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku
w sprawie produkcji ekologicznej produktów
rolnych oraz znakowania produktów rolnych
i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 198
z 22.7.1991, s. 1 z późn zm.).
Projekt
ustawy
o
wspieraniu
Projekt ustawy tworzy ramy prawne do
22.
zrównoważonego rozwoju sektora realizacji środków określonych w PO
rybackiego z udziałem
„Zrównoważony rozwój sektora
Europejskiego Funduszu
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
Rybackiego
rybackich 2007-2013”
promocji produktów rolnospożywczych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.minrol.g
ov.pl

20. Projekt ustawy o funduszach

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

Dostosowanie prawodawstwa krajowego
w zakresie wsparcia finansowego dla
producentów ziemniaków skrobiowych
do wymogów reformy Wspólnej Polityki
Rolnej z 2003 r. oraz wytycznych w
sprawie uzupełniających krajowych
płatności bezpośrednich w nowych
krajach członkowskich. Pozwoli to na
wypłatę płatności uzupełniających
niezwiązanych z produkcją producentom
ziemniaków skrobiowych. Zmiany w
krajowych przepisach na rynku cukru
wynikają ze zmian przepisów
wspólnotowych w zakresie
restrukturyzacji przemysłu
cukrowniczego. W związku z
powyższym nastąpiła konieczność
wycofania zatwierdzeń dla producentów
cukru lub izoglukozy, wtórnego podziału
kwot, które pozostaną w wyniku
wycofania zatwierdzeń oraz zasad
dotyczących przydzielenia kwot innym
producentom cukru
Potrzeba poprawienia sytuacji osób
pokrzywdzonych przestępstwem oraz
skuteczności readaptacji społecznej
skazanych

Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych
(Dz. U. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) w
części dotyczącej rynku skrobi
ziemniaczanej oraz rynku cukru zostały
przygotowane głównie w celu
ustanowienia podstawy prawnej do
wypłaty części krajowych płatności
uzupełniających dla producentów
ziemniaków skrobiowych w formie
płatności niezwiązanych z produkcją.

23. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych

24. Projekt ustawy o zmianie
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Wprowadzenie w art. 43 Kkw Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej. MS będzie przyznawał
dotacje celowe z Funduszu na rzecz
organizacji pozarządowych działających
na rzecz organizacji pozarządowych
udzielających pomocy skazanym. Zmiany
obejmą też ustawę o CIT – zwolnienie
dochodów Funduszu ze stosownego
podatku, a także w ustawie o PIT –
możliwość przekazywania 1% należnego
podatku nie tylko na rzecz organizacji
pożytku publicznego ale także na rzecz
Funduszu.

MRiRW

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

www.ms.gov.pl

ustawy Kodeks karny, ustawy
– Kodeks karny wykonawczy
oraz ustawy – Prawo ochrony
środowiska

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

www.bip.minrol.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

Jednym ze zjawisk społecznych
obserwowanych w ostatnich
dziesięcioleciach jest umasowienie
zdarzeń prawnych, a także coraz
ściślejsze związki prawne pomiędzy
wieloma podmiotami, zainteresowanymi
we wspólnej realizacji swoich praw,
zamierzeń gospodarczych itp. Źródłem
tych relacji są nie tylko masowe
uczestnictwo w życiu gospodarczym (np.
spółkach akcyjnych, spółdzielniach,
obrotem instrumentami finansowymi),
ale także takie zjawiska, jak: poważne
awarie, katastrofy, wypadki
komunikacyjne – dotykające swymi
skutkami szereg podmiotów,
dostrzeżenie potrzeby ochrony
środowiska naturalnego, czy niektórych ,
słabszych podmiotów uczestniczących w
życiu społecznym (np. pracowników,
konsumentów). Regulacje prawne
powinny nadążać za tymi, wyraźnie już
dostrzegalnymi także w polskich
warunkach tendencjami.
Realizacja zobowiązania wobec Komisji
Europejskiej dotyczącego
znowelizowania przepisu ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej niezgodnego z dyrektywą
99/44.

Wprowadzenie możliwości rozstrzygnięcia
wielu podobnych spraw wielu podmiotów
w jednym postępowaniu. Poszerzenie
dostępu do sądu, w sytuacjach, gdy
wytoczenie powództwa jest korzystniejsze
dla zainteresowanego podmiotu niż
występowanie z własną sprawą
indywidualnie (np. w przypadku
dochodzenia bardzo małych kwotowo
roszczeń od jednego sprawcy szkody).
Zwiększenie efektywności ochrony
sądowej, nie tylko dla samych
zainteresowanych stron sporu, ale także
wymiaru sprawiedliwości polegające na
ekonomii wymierzania sprawiedliwości i
ujednoliceniu rozstrzygnięć w podobnych
sprawach.
Odciążenie sądów od rozpatrywania wielu
podobnych spraw różnych podmiotów,
zmniejszenie kosztów postępowania (np.
wspólne postępowanie dowodowe).

25. Projekt ustawy o dochodzeniu
roszczeń w postępowaniu
grupowym

26. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży
konsumenckiej
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Doprecyzowanie art. 7 ustawy poprzez
określenie, że sprzedawca nie odpowiada
za niezgodność towaru konsumpcyjnego z
umową, gdy kupujący o tej niezgodności
wiedział w chwili zawarcia umowy lub
oceniając rozsądnie, powinien był
wiedzieć.

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

Igor Dzialuk
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

Tytuł

www.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

27. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy

ustawy o zarządzaniu
kryzysowym

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Konieczność ustawowego uregulowania
kwestii związanych z monitorowaniem
zakładów karnych i aresztów śledczych,
pozwalających na kontrolę zachowania
osób pozbawionych wolności.

17

Krzysztof
Kwiatkowski
Sekretarz Stanu

MS

Antoni
Podolski
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Wprowadzenie zmian, które pozwolą na
wykorzystywanie kamer telewizji
przemysłowej do kontroli zachowania
skazanego w czasie pobytu w zakładzie
karnym lub areszcie śledczym, a
monitorowany obraz lub dźwięk będzie
utrwalany za pomocą odpowiedniego
urządzenia. Wprowadzenie zasady
obligatoryjnej kontroli i nagrywania
zachowania skazanego i tymczasowo
aresztowanego, stwarzającego poważne
zagrożenie społeczne albo poważne
zagrożenie dla jednostki penitencjarnej,
osadzonego w wyznaczonej celi.
Potrzeba przygotowania nowelizacji
Celem projektowanej regulacji jest zmiana
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
systemu zarządzania kryzysowego na
zarządzaniu kryzysowym związana jest z szczeblu jednostek samorządu
tym, iż w toku realizacji jej przepisów
terytorialnego, m.in. w zakresie
pojawiły się wątpliwości w zakresie
funkcjonowania centrów zarządzania
interpretacji i realizacji niektórych jej
kryzysowego na poziomie powiatowym, a
przepisów
także doprecyzowanie kwestii stopni
alarmowych na potrzeby zarządzania
kryzysowego oraz doprecyzowanie zasad
sporządzania planów reagowania
kryzysowego oraz planów ochrony
infrastruktury krytycznej, w tym w
zakresie przepisów przejściowych
umożliwiających wydłużenie terminów na
sporządzenia ww. planów

www.ms.gov.pl

28. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

29. Projekt ustawy o systemie

zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych lub innych
substancji

Adres
BIP

4

5

6

7

Celem ustawy jest stworzenie warunków
do zarządzania krajowym pułapem emisji
gazów cieplarnianych oraz krajowymi
pułapami emisji innych substancji w
sposób, który umożliwi wywiązanie się
Rzeczypospolitej Polskiej z zobowiązań
międzynarodowych w zakresie redukcji
emisji tych substancji, a także wsparcie
działań zmierzających do ochrony
powietrza oraz ochrony klimatu i
przeciwdziałania negatywnym skutkom
zmian klimatycznych.
Ustawa zakłada również wprowadzenie
jednolitego i spójnego systemu zbierania,
gromadzenia, przetwarzania, szacowania i
raportowania informacji o emisjach gazów
cieplarnianych lub innych substancji.

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ

Zagwarantowanie prawa rozporządzania
lokalem osobom legitymującym się
prawem własności do tego lokalu, który
pozostaje w dyspozycji ministra
właściwego do spraw wewnętrznych i
podległych mu organów

Maciej Berek
Prezes RCL

Prezes RCL

KWIECIEŃ-CZERWIEC
18

www.rcl.bip-e.pl

ustawy o Policji

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

http://ww.mos.gov.pl/bip

30. Projekt ustawy o zmianie

Konieczność implementacji do prawa
polskiego zobowiązań wynikających
m.in. z:
- dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą
system handlu przydziałami emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z
uwzględnieniem mechanizmów
projektowych Protokołu z Kioto
(Dz.Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str.
18);
-dyrektywy 2001/81/WE w sprawie
krajowych poziomów emisji dla
niektórych rodzajów zanieczyszczenia
powietrza.
- Decyzji Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 280/2004/WE dotyczącej
mechanizmu monitorowania emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie i
wykonania Protokołu z Kioto.
Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia z 18 września
2008 r. sygn K 7/07

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

ustawy o podatku od towarów
i usług

32. Projekt ustawy o zmianie

33. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o gwarantowanych
przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych

5

6

7

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.
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.
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.
Uporządkowanie ryzyk
ubezpieczeniowych KUKE S.A.
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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.

MF

MF

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

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu

Maciej
Grabowski
Podsekretarz
Stanu

Dariusz
Daniluk
Podsekretarz
Stanu
MF

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

www.mf.gov.pl

34. Projekt ustawy o zmianie

4

www.mf.gov.pl

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

Adres
BIP

bip.mf.gov.pl

ustawy o doradztwie
podatkowym

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mf.gov.pl

31. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

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

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu
MG

MG

Waldemar
Pawlak,
Wiceprezes
Rady
Ministrów,
Minister
Gospodarki

bip.mg.gov.pl
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MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

bip.mg.gov.pl

Projekt ma na celu dopasowanie systemu Istotą projektu jest ograniczenie obciążeń
administracji probierczej do potrzeb
administracyjnych dla przedsiębiorców,
rynku i konsumentów.
ograniczenie skali nielegalnego obrotu
wyrobami złotniczymi i jubilerskimi oraz
usprawnienie i racjonalizacja działalności
administracji probierczej.
Dopuszczenie nowych usług
Wprowadzenie nowych rodzajów usług
36. Projekt ustawy o podpisach
elektronicznych
certyfikacyjnych w zakresie podpisu
podpisu elektronicznego oraz usług z nim
elektronicznego, co pozwoli urzędom i
związanych. Podniesienie
przedsiębiorcom na lepsze dostosowanie konkurencyjności rynku poprzez
rodzaju i ceny stosowanych
uproszczenie systemu rejestracji
elektronicznych narzędzi podpisywania i podmiotów świadczących usługi
uwierzytelnienia, aktualizacja rozwiązań certyfikacyjne. Dostosowanie ustawy do
prawnych przyjętych w ustawie do
siatki pojęciowej dyrektywy 1999/93/WE
potrzeb działań związanych z
oraz zmiana przepisów dotyczących
informatyzacją urzędów administracji
uznawania certyfikatów z zagranicy.
publicznej.
Zapewnienie wysokiego poziomu
Stworzenie ram prawnych określających
37. Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo energetyczne
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej podział odpowiedzialności za
ustawy o wpłatach z zysku
warunkującego właściwe funkcjonowanie
bezpieczeństwo dostaw energii
przez jednoosobowe spółki
rynku wewnętrznego energii elektrycznej
elektrycznej pomiędzy organy państwowe,
Skarbu Państwa oraz ustawy – poprzez implementację postanowień
samorządowe i użytkowników systemu
Prawo ochrony środowiska
dyrektywy 2005/89/WE w sprawie działań
elektroenergetycznego. Określenie
oraz ustawy o
na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa
środków i działań mających na celu
biokompotentach i biobaliwach dostaw energii elektrycznej i inwestycji
zapewnienie wysokiego poziomu
ciekłych
infrastrukturalnych jak również wdrożenie
bezpieczeństwa dostaw energii
Programu dla elektroenergetyki z marca
elektrycznej w warunkach normalnych i
2006 r.
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej. Ochrona
odbiorców wrażliwych przed brakiem
dostaw energii elektrycznej.
probiercze

bip.mg.gov.p
l

35. Projekt ustawy Prawo

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

38. Projekt ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych

ustawy o rzecznikach
patentowych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Kompleksowa zmiana na rynku
informacji gospodarczych wymaga
interwencji legislacyjnej.
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Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Projekt ma na celu poprawę warunków
funkcjonowania biur informacji
gospodarczej i wzmocnienie ochrony
wierzycieli poprzez stymulowanie
rozwoju rynku informacji gospodarczych
(stworzenie optymalnego rynku
zarządzania informacją gospodarczą,
poprawa zarządzania ryzykiem
działalności gospodarczej). Proponowane
zmiany mają także na celu modyfikację
niektórych obowiązków
administracyjnych.
Konieczność dostosowania obowiązujących Wprowadzenie uregulowań
przepisów do prawa unijnego (art. 49
dopuszczających do wykonywania zawodu
Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę
rzecznika patentowego w Polsce obywateli
Europejską) i wyroków ETS oraz
państw członkowskich Unii Europejskiej,
uporządkowanie wewnętrznej struktury
którzy uzyskali prawo wykonywania tego
samorządu rzecznikowskiego z określeniem zawodu w innym państwie członkowskim.
kompetencji poszczególnych organów
Projekt wprowadza przepisy dotyczące
(zwłaszcza w zakresie prowadzenia aplikacji naboru i przebiegu aplikacji
rzecznikowskiej i określania wysokości
rzecznikowskiej oraz upoważnia Krajową
kosztów tej aplikacji).
Radę Rzeczników Patentowych do
określania wysokości 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.

bip.mg.gov.pl

39. Projekt ustawy o zmianie

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

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.

40. Projekt ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym
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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.
Ponadto ustawa wprowadza minimalizację negatywnych
zjawisk związanych z procesem uzyskiwania uprawnień
do kierowania pojazdami, w szczególności poprzez
utrzymanie wprowadzonej w akcie wykonawczym
rejestracji przebiegu egzaminu praktycznego za pomocą
urządzeń technicznych i przechowywanie tych zapisów
określony czas. Dodatkowo zostaną wprowadzone zasady,
że wszelkie skargi zainteresowanych osób dotyczące
egzaminu państwowego będą rozpatrywane przez
marszałka województwa.

41. Projekt ustawy o kierujących
pojazdami

E
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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.

42. Projekt ustawy o przewozie
towarów niebezpiecznych
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43. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw

Zmiany wynikają z doświadczeń
związanych ze stosowaniem ustawy
Prawo telekomunikacyjne oraz promują
rozwiązania prokonsumenckie,
proinwestycyjne.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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,

Magdalena Gaj
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mi.gov.pl
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Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów
do ruchu wdraża postanowienia
dyrektywy 2007/38/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2007r. w sprawie doposażenia
samochodów ciężarowych
zarejestrowanych we Wspólnocie w
lusterka samochodowe oraz dyrektywy
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 września 2007r.
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 20007r. 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, wprowadzenie obowiązkowego doposażenia
samochodów ciężarowych zarejestrowanych we
Wspólnocie po dniu 1 stycznia 2007r. w lusterka
samochodowe;- 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 i przedkładania tej karty przy ponownej
rejestracji pojazdu. 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.

44. Projekt ustawy o dopuszczeniu
pojazdów do ruchu drogowego
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Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI

http://bip.mi.gov.pl
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Informacje o przyczynach i potrzebie
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2

3

45. Projekt ustawy o zmianie ustawy

27

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Istotą projektu jest:
- wzmocnienie oddziaływania samorządu
terytorialnego w procesie lokalizacji,
- wzmocnienie roli studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
- wyeliminowanie z porządku prawnego
decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu i zapewnienie
możliwości opracowywania
urbanistycznych planów realizacyjnych
przez inwestorów,
- powiązanie procedury sporządzania
planu miejscowego oraz urbanistycznego
planu realizacyjnego z wymogami
dyrektywy w sprawie oceny wpływu
przedsięwzięcia na środowisko,
- rezygnacja z decyzji o pozwoleniu na
budowę i zastąpienie jej „rejestracją
zamierzonej inwestycji”,
- rezygnacja z decyzji w sprawie
pozwolenia na użytkowanie, na rzecz
„rejestracji zakończonych robót
budowlanych”,
- wzmocnienie odpowiedzialności
uczestników procesu inwestycyjnego,

Olgierd Roman
Dziekoński
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mi.gov.pl

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
Prawo budowlane, ustawy o
planowanych w projekcie wynika z
planowaniu i zagospodarowaniu
konieczności usprawnienia procesu
przestrzennym oraz innych ustaw inwestycyjnego w budownictwie.
- usprawnienie procesu inwestycyjnego
w budownictwie przy zapewnieniu
przestrzegania zasad ładu przestrzennego
w aspektach środowiska naturalnego i
kulturowego oraz ochrony interesu osób
trzecich;
- zapewnienie możliwości planowania
rozwoju lokalnego przy uwzględnieniu
planów i programów regionalnych oraz
krajowych, a w szczególności ustalenia
inwestycji celu publicznego, wraz z
zapewnieniem efektywnego systemu
monitorowania zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym;
- zintegrowanie i powiązanie systemu
gospodarki przestrzennej i zasad planowania
oraz realizacji inwestycji z wymogami
dyrektyw w sprawie oceny wpływu
wywieranego przez przedsięwzięcia na
środowisko, dyrektywy przewidującej udział
społeczeństwa w odniesieniu do
sporządzania planów i programów oraz
innych dyrektyw „środowiskowych”.

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

1. Wykonanie postanowień
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr216/2008
z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa
cywilnego i utworzenia Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz
uchylającego dyrektywę 91/670/WE.

- Zastąpienie tytułu uchylonego
rozporządzenia (WE) nr 1592/2002
tytułem rozporządzenia (WE) nr 216/2008
w zakresie następujących przepisów: art. 2
pkt 19, art. 21 ust. 1a, art. 21 ust. 2a pkt
10, art. 31 ust. 6, art. 33 ust. 2, art. 53 ust.
1, art. 53a ust. 1.
- Dodanie załącznika realizującego art. 68
rozporządzenia (WE) nr 216/2008, który
wprowadza obowiązek ustanowienia przez
Państwa Członkowskie sankcji za
naruszenie jego przepisów i przepisów
wykonawczych do niego.
Przewiduje się:
- określenie sposobu i trybu zawierania
przez krajowe organy nadzorcze umów w
sprawie nadzoru nad instytucjami
działającymi w przestrzeni powietrznej
innych państw,
- określenie sposobu i trybu zatwierdzania
przez krajowe władze nadzorcze procedur
stosowanych przez instytucje
zapewniające służby żeglugi powietrznej
oraz informowania przez instytucję
krajowego organu nadzorczego o
planowanych zmianach związanych z
bezpieczeństwem,
- określenie sposobu wydawania przez
krajowy organ nadzorczy wiążących
wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.
Przewiduje się dopisanie w art. 21 ust. 2a
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo
lotnicze tytułu rozporządzenia Komisji.

46. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo lotnicze

2. Wdrożenie do polskiego porządku
prawnego przepisów rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1315/2007 z dnia 8
listopada 2007 r. w sprawie nadzoru nad
bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem
lotniczym oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2096/2005.
3. Wdrożenie do polskiego porządku
prawnego przepisów rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12
listopada 2007 r. ustanawiającego
przepisy wykonawcze w zakresie
włączenia do centralnego archiwum
informacji o zdarzeniach w lotnictwie
cywilnym, których wymiana odbywa się
zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady.
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Tadeusz
Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

MI
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

3

4

Usprawnienie systemu upowszechniania
kultury polskiej i wiedzy o niej na
świecie oraz promocji Polski za granicą

Utworzenie Instytutu Kultury Polskiej –
podmiotu silnego, stabilnego oraz
zdolnego do realizacji celu strategicznego
jakim jest promocja kultury polskiej za
granicą.
Projekt ustawy poszerza liczbę form
ochrony zabytków o ustalenie ochrony w
decyzjach o warunkach zabudowy oraz
wprowadza kryterium wiekowo –
kwotowe przy zabytków, dla których
konieczne jest pozwolenie na wywóz za
granicę. Jednocześnie projekt znosi
obowiązek posiadania zaświadczenia przy
wywozie za granice zabytków, które nie
wymagają pozwolenia.
Projekt ustawy w sposób kompleksowy
ureguluje problematykę ochrony miejsc
pamięci narodowej, upamiętniających różne
postaci i wydarzenia z dziejów Narodu i
Państwa Polskiego zlokalizowanych na terenie
kraju i polskich miejsc poza jego granicami.
Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego
SWW, unormowanie postępowania
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do pracy
w SWW, umożliwienie Szefowi SWW
przyznawania dodatku służbowego dla
żołnierzy SWW, określenie przypadków
odstąpienia od skierowania do komisji
lekarskiej kandydata do służby w SWW,
możliwość odstąpienia od przeprowadzenia w
całości lub części postępowania
kwalifikacyjnego prowadzonego wobec
byłych funkcjonariuszy ABW, AW i SKW i
byłych żołnierzy SKW, wprowadzenie
dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy
SWW.

47. Projekt ustawy o Instytucie
Kultury Polskiej

48. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami oraz o
zmianie niektórych innych
ustaw.

49. Projekt ustawy o miejscach
pamięci narodowej

50. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego oraz o
zmianie niektórych ustaw

Zapewnienie ochrony zabytkom
nieruchomym ujętym w ewidencji
zabytków nie wpisanych do rejestru
zabytków oraz liberalizacje przepisów
dotyczących wywozu zabytków za
granicę.

Projekt zakłada zastąpienie ustawy z
dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Usprawnienie funkcjonowania wojskowych
służb specjalnych.
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MKiDN

Monika
Smoleń
Podsekretarz
Stanu
Tomasz Merta
Podsekretarz
Stanu

MKiDN

MKiDN

Tomasz Merta
Podsekretarz
Stanu

Płk Radosław
KUJAWA
Szef Służby
Wywiadu
Wojskowego
MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

2

bip.mkidn.go
v.pl

1
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Tytuł
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51. 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.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Agnieszka
Chłoń –
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

30
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Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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.

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.

52. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o pomocy społecznej
oraz o zmianie innych ustaw
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Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl
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Istota projektu
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odpowiedzialny

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

53. Projekt ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej nad dzieckiem
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Konieczność wprowadzenia zmian
wynika z orzeczenia Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie w
sprawie C-499/06 Nerkowska

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.

54. 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.

55. Projekt ustawy o

56. Projekt ustawy o zmianie
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Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

ustawy – Kodeks pracy
(uprawnienia rodzicielskie)

Istotą projektu jest zmiana zasad
przyznawania świadczenia
pielęgnacyjnego. Ponadto proponuje się
zmianę zasad weryfikacji wysokości
zasiłku pielęgnacyjnego oraz wyłączenia z
pojęcia dochodu, na podstawie którego
ustalane jest prawo do świadczeń
rodzinnych, stypendiów za wyniki w
nauce otrzymywane przez uczniów i
studentów.
Potrzeba dostosowania do zmian
Maksymalne ujednolicenie standardów
wprowadzonych ustawą z dnia
ochronnych stosowanych do pracowników
21.11.2008 r. o zmianie ustawy –
korzystających: z urlopu macierzyńskiego
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz.
(podstawowego i dodatkowego), z urlopu
1460). Postulaty Rzecznika Praw
na warunkach urlopu macierzyńskiego
Dziecka i Rzecznika Praw
(podstawowego i dodatkowego) oraz z
Obywatelskich dotyczące wprowadzenia urlopu ojcowskiego.
analogicznej ochrony stosunku pracy
pracowników korzystających z urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, jak
w przypadku korzystających z urlopu
macierzyńskiego.

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Projektowane rozwiązania wynikają z
świadczeniach rodzinnych oraz potrzeby wsparcia rodziny, która
niektórych innych ustaw
znalazła się w trudnej sytuacji z powodu
konieczności zrezygnowania z pracy
zarobkowej w celu opieki nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Marek Bucior
Podsekretarz
Stanu
bip.mpips.gov.pl
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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.

57. Projekt ustawy

o zmianie ustawy
o rybactwie śródlądowym

58. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Konieczność dostosowania przepisów
obowiązującej ustawy do przepisów
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1034/2008
z dnia 21 października 2008 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1290/2005 w zakresie akredytacji agencji
płatniczych i innych jednostek, jak również
rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

34

Dostosowanie przepisów w zakresie
potrąceń należności Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z tytułu nienależnie lub nadmiernie
pobranych środków oraz płatności
wynikających z umów z tytułu płatności
realizowanych przez Agencję ze środków
publicznych pochodzących z funduszy
Unii Europejskiej oraz krajowych środków
publicznych do przepisów UE.

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

59. Projekt ustawy o zmianie

Doprecyzowanie obecnie obowiązujących
przepisów w zakresie identyfikacji i
rejestracji bydła, owiec, kóz i świń oraz
konieczność usunięcia występujących
nieścisłości.
Umożliwienie szerszego korzystania
z danych zawartych w systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt
prowadzonego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz umożliwienie dokonania aktualizacji
danych zawartych w tym systemie.

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu wynika
ustawy o systemie identyfikacji z konieczności wykonania przepisów
i rejestracji zwierząt
rozporządzenia Komisji (WE) nr
504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.
wykonującego dyrektywy Rady
90/426/EWG i 90/427/EWG w
odniesieniu do metod identyfikacji
koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z
7.06.2008, str. 3).

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

www.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

60. Projekt ustawy

o rybołówstwie morskim

ustawy - Kodeks Karny i
przepisów wprowadzających
k.k.

4

5

6

7

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.

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

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

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

Wprowadzenie do k.k. definicji handlu
ludźmi i handlu niewolnikami.
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Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

MS

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

www.ms.g
ov.pl

62. Projekt ustawy o zmianie

Adres
BIP

www.ms.g
ov.pl

ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.minrol.gov.pl

61. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

63. Projekt ustawy o Służbie
Więziennej

zasady wykonywania nadzoru
właścicielskiego Skarbu
Państwa

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

36

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

Zdzisław
Gawlik
Podsekretarz
Stanu

MSP

www.msp.gov.pl

Zmiana modelu funkcjonowania Służby
Więziennej w państwie; nowe określenie
misji Służby Więziennej oraz systemu
zarządzania więziennictwem, określenie
zasad i trybu przetwarzania informacji i
danych osobowych oraz udzielania
informacji przez Służbę Więzienną;
usprawnienie funkcjonowania Służby
Więziennej, jako formacji w znacznym
stopniu odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo i porządek publiczny;
nowe określenie praw i obowiązków
funkcjonariuszy Służby Więziennej
poprzez unormowanie kwestii związanych
m. in. z czasem pełnienia służby,
uproszczeniem tzw. przepisów
mieszkaniowych.
Doświadczenia zebrane podczas
Zapewnienie Ministrowi Skarbu Państwa
stosowania przepisów ustawy o
instrumentów pozwalających na prowadzenie
komercjalizacji i prywatyzacji wskazują bardziej efektywnego nadzoru
na potrzebę zintensyfikowania nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem
właścicielskiego sprawowanego przez
Skarbu Państwa oraz skuteczniejszej polityki
Ministra Skarbu Państwa nad spółkami z prywatyzacyjnej.
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.

www.ms.gov.pl

64. Projekt ustawy regulującej

Przeprowadzenie reformy więziennictwa
– przygotowanie zmian w przepisach
ustrojowych dotyczących
funkcjonowania Służby Więziennej oraz
zmian w przepisach pragmatycznych
dotyczący funkcjonariuszy Służby
Więziennej - w celu ich dostosowania
do nowych zadań i wyzwań dla służby
penitencjarnej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

65. Projekt ustawy o szczególnych

66. Projekt ustawy o sporcie
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Adres
BIP

4

5

6

7

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.

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.

Joanna Szmid
Podsekretarz
Stanu

MSP

Adam Giersz
Sekretarz Stanu

MSiT

www.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.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.msp.gov.pl

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie
uprawnieniach ministra
polskiego ustawodawstwa do wymogów
właściwego do spraw Skarbu
prawa wspólnotowego oraz uproszczenie
Państwa oraz ich wykonywaniu istniejących przepisów prawa.
w niektórych spółkach
kapitałowych lub grupach
kapitałowych prowadzących
działalność w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej
oraz paliw gazowych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

67. 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 oraz skutecznego ograniczania
zjawiska szarej strefy w sektorze turystyki.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

1) Podstawowym kierunkiem nowelizacji
ustawy będzie ograniczenie zakresu
regulacji, poprzez eliminowanie
rozwiązań szczegółowych, uciążliwych i
pracochłonnych w realizacji, które nie
maja podstawowego znaczenia dla realizacji celów ustawy. Ograniczenie to
powinno dotyczyć także rozwiązań z
zasady słusznych, ale w praktyce mało
efektywnych.
2) Projektowane zawężenie zakresu
regulacji pozwoli na skoncentrowanie
działań organów administracji na kontroli
i egzekucji wykonywania obowiązków
podstawowych, decydujących o realizacji
celów ustawy np. zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów. Nowelizacja powinna jednoznacznie określić
zakres podmiotowy i przedmiotowy
uprawnień kontrolnych w tych
kluczowych obszarach, a także zapewnić
skuteczne sankcje w przypadku naruszania
podstawowych obowiązków.
3) Nowelizacja zmierzać będzie do
wyeliminowania sytuacji dublowania
zakresów czynności i uprawnień pomiędzy
różnymi organami administracji i kontroli.
Dotyczy to w szczególności takich zagadnień, jak badanie treści umów zawieranych z konsumentami, przestrzegania
przepisów prawa budowlanego,
sanitarnych i przeciwpożarowych,
spełnienia wymagań z zakresu prawa
pracy, prawa oświatowego itp.

Katarzyna
Sobierajska
Podsekretarz
Stanu

MSiT

www.bip.msit.gov.pl
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Tytuł

1

2

3

68. Projekt ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej

69. Projekt ustawy o zmianie

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

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

Zadanie stanowi wykonanie ustawowych
obowiązków ministra - rekomendowania
strategicznych zadań państwa oraz
standardów i wytycznych w zakresie
informatyzacji administracji publicznej,
a także realizuje zapowiedź PRM w
zakresie zniesienia przepisów
uciążliwych dla obywateli i
przedsiębiorców, uchylenia zbędnych
przepisów prawa oraz ich istotnego
uproszczenia.
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 użytkowanie
Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II).

Usunięcie niespójności regulacji
ustawowej poprzez zrewidowanie
dotychczas przyjętej materii i procedury
informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
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MSWiA/
GUGiK

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

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.

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

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.

bip.mswia.gov.pl

ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania
publiczne, ustawy – Kodeks
postępowania
administracyjnego oraz
niektórych innych ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

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

71. Projekt ustawy o ratownictwie Obowiązujące przepisy w zakresie

40

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Antoni
Podolski
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

i bezpieczeństwie w górach i na ratownictwa górskiego nie uwzględniają
zorganizowanych terenach
specyfiki regionów górskich, rozwoju
narciarskich
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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Ustawa ma dostosować polskie prawo i
uzupełnić go w stosunku do
rozporządzenia (WE) nr 842/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
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.
Ponadto ustawa wdraża też art. 6 ust. 3
dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja
2006 r. dotyczącej emisji z systemów
klimatyzacji w pojazdach silnikowych
oraz zmieniającej dyrektywę Rady
70/156/WE, zwaną dalej „dyrektywą
2006/40/WE”.

Ustawa o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych stosowana łącznie z
rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 oraz z
dziesięcioma rozporządzeniami Komisji,
które obowiązują bezpośrednio państwa
członkowskie, powinna doprowadzić do
znacznego zmniejszenia emisji
fluorowanych gazów cieplarnianych,
kontrolowanych przez Protokół z Kioto, z
urządzeń i systemów, w szczególności w
sektorach chłodnictwa i klimatyzacji,
ochrony przeciwpożarowej i
elektroenergetyki.

Ustawa o wprowadzeniu ustawy o
niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych i ustawy o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o
zmianie niektórych ustaw ma
zharmonizować ww. ustawę z ustawą o
substancjach zubożających warstwę
ozonową

Ustawa określa terminy wejścia w życie,
niektórych zaleceń, zasady
obowiązywania sytemu certyfikacji oraz
zasady przekazywania niektórych danych,
z uwzględnieniem stanu obowiązującego
przed wejściem w życie obu ustaw, które
są wprowadzane.

72. Projekt ustawy o niektórych
fluorowanych gazach
cieplarnianych

73. Projekt ustawy o

wprowadzeniu ustawy o
niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych i ustawy
o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o
zmianie niektórych ustaw.
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Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

http://ww.mos.gov.pl/b
ip

Tytuł

http://ww.mos.gov.pl/bip

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

74. Projekt ustawy o substancjach

zubożających warstwę ozonową.

systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

42

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu

MŚ

http://ww.mos.gov.pl/bip

Ustawa o substancjach zubożających
warstwę ozonową, która ma zastąpić
obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20
kwietnia 2004 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową (Dz. U.
Nr 121, poz. 1263), ma wyeliminować
różne 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.
Ponadto ustawa ma zawierać rozwiązania
dodatkowe (np. system certyfikacji,
centralny rejestr operatorów) podobne do
rozwiązań dotyczących gazów
fluorowanych.
W wyniku trzyletnich doświadczeń
Projekt ustawy ma na celu
związanych z funkcjonowaniem systemu doprecyzowanie przepisów w celu
handlu uprawnieniami do emisji pojawia jednoznacznego uregulowania niektórych
się problem wielu niejasności
zagadnień, które w dotychczasowej
interpretacyjnych wynikających z
praktyce funkcjonowania systemu budziły
obowiązującej obecnie ustawy, jak
różne problemy interpretacyjne,
również niewystarczająca implementacja uporządkowania przepisów dotyczących
dyrektywy 2004/101/WE.
funkcjonowania wspólnotowego systemu
Zgodnie z decyzją Sekretarza UKIE z
handlu uprawnieniami do emisji,
20.01.2009 r. projekt będzie mógł zostać wyłączenia z projektu ustawy przepisów
przyjęty przez KERM i rekomendowany dotyczących funkcjonowania krajowego
Radzie Ministrów jedynie łącznie z
systemu handlu uprawnieniami do emisji,
projektem ustawy o systemie
wprowadzenie przepisów dotyczących
bilansowania i rozliczania emisji
zbywania uprawnień do emisji za pomocą
dwutlenku siarki i tlenków azotu dla
aukcji.
dużych źródeł spalania.

http://ww.mos.gov.pl/bip

75. Projekt ustawy o wspólnotowym

Ustawa o substancjach zubożających
warstwę ozonową ma zastąpić obecnie
obowiązująca ustawę z dnia 20 kwietnia
2004 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz.
1263).
Nowa ustawa ma w większym stopniu
dostosować polskie regulacje do
regulacji UE w zakresie ochrony warstwy
ozonowej oraz ma uwzględnić
rozwiązania prawne zastosowane w
ustawie o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Prawo wodne (w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej).

77. Projekt ustawy – Prawo o
organizmach genetycznie
zmodyfikowanych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Zmiany do ustawy Prawo wodne powinny
w pełni odzwierciedlać nowe wymagania
wynikające z Dyrektywy w tym
konieczność opracowania wstępnej oceny
ryzyka powodziowego, map zagrożenia i
ryzyka powodziowego oraz planów
zarządzania ryzykiem powodziowym.

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.

43

Leszek
Karwowski
Prezes KZGW
MŚ/KZGW

Janusz Zaleski
Podsekretarz
Stanu

MŚ

http://ww.mos.gov.pl/bip

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.

http://ww.mos.go
v.pl/bip

76. Projekt ustawy o zmianie ustawy

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

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

Projekt ustawy nakłada na
przedsiębiorców wprowadzających na
rynek produkty w opakowaniach
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.

Celem nowelizacji jest dostosowanie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
do zmieniającego się otoczenia
prawnego, a w szczególności do nowych
regulacji z zakresu ratownictwa
medycznego oraz pomocy społecznej.

Zmiany zaproponowane w ustawie o
ochronie zdrowia psychicznego maja na
celu takie ukształtowanie przepisów o
stosowaniu przymusu bezpośredniego
wobec osób chorych psychicznie, które
będzie zgodne z postanowieniami ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr
191, poz. 1410, z późn. zm.).
Zaproponowane w niniejszym projekcie
zmiany innych przepisów ustawy, mają na
celu wprowadzenie w życie licznych
postulatów podmiotów stosujących te
przepisy, w szczególności w zakresie ochrony
praw pacjentów szpitali psychiatrycznych,
okresu ważności skierowania do szpitala
psychiatrycznego oraz zapewniania
wykonania sądowych postanowień o
umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym.

78. Projekt ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi

79. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego

44

Bernard
Błaszczyk
Podsekretarz
Stanu
MŚ

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

www.mz.gov.pl

Tytuł

http://ww.mos.gov.pl/bip

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

80. Projekt ustawy o zmianie

Wykonanie prawa UE

Adres
BIP

4

5

6

7

- Wykonanie prawa UE;
- Potrzeba poprawienia przepisów i
poszerzenia zakresu ustawy.

45

MZ

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu
MZ

www.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

www.mz.gov.pl

medycznych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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)

ustawy o wyrobach
stosowanych w medycynie
weterynaryjnej

81. Projekt ustawy o wyrobach

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

82. Projekt

ustawy o
ustawy Prawo wodne
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Andrzej
Wojtyła
Główny
Inspektor
Sanitarny

MZ/GIS

www.mz.gov.pl

zmianie 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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia

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).

47

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

www.mz.gov.pl

83. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

84. Projekt ustawy o Urzędzie
Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych

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

48

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

www.mz.gov.pl

o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov.pl

85. Projekt ustawy o zmianie ustawy

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

86. Projekt ustawy o niektórych

4

5

6

7
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Dostosowanie przepisów ustawy do
zmienionych przepisów wspólnotowych
głównie w zakresie procedur udzielania i
zwrotu pomocy publicznej.

MZ

Jakub Szulc
Sekretarz
Stanu

MZ / CSIOZ

UOKiK

Leszek
Sikorski
CSIOZ

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

www.bip.uokik .
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

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

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

www.mz.gov.pl

Ustawa ma na celu określenie organizacji
informacji w ochronie zdrowia 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

ustawy o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy
publicznej

Adres
BIP

Projekt ustawy został wpisany do
Projekt reguluje:
„Dokumentu Implementacyjnego
1.kwalifikacje niezbędne do wykonywania
Krajowego Programu Reform na lata
poszczególnych zawodów oraz zasady
2005-2008 na rzecz realizacji Strategii
prowadzenia rejestru osób wykonujących
Lizbońskiej, Harmonogramu działań na I zawody medyczne
półrocze 2008”
2. zadania zawodowe w poszczególnych
zawodach medycznych
3. zasady wykonywania zawodów medycznych
w tym zasady doskonalenia zawodowego
4. zasady odpowiedzialności zawodowej

87. Projekt ustawy o systemie

88. Projekt ustawy o zmianie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov.pl

zawodach medycznych i
zasadach uzyskiwania tytułu
specjalisty w innych
dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie
zdrowia

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

spisie rolnym w 2010 r.

90. Projekt ustawy o narodowym

spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2011r.
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4

5

6

7

Dla przeprowadzenia powszechnego spisu
rolnego, 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.
Dla przeprowadzenia powszechnego spisu
rolnego, 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

Prezes GUS

Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS

Tomasz Białas
wz
Dyrektora
Generalnego
GUS
Prezes GUS

Jacek Sadowy
Prezes UZP

Prezes UZP

www.uzp.gov.pl

ustawy – Prawo zamówień
publicznych

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

Adres
BIP

ww.stat.gov.pl/bip
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rozporządzenia PE i Rady w sprawie
badań struktury gospodarstw rolnych.
RM w stanowisku Rządu poparła ten
projekt, co skutkuje przeprowadzeniem
ok. 2010r. powszechnego spisu rolnego
uwzględniającego potrzeby informacyjne
UE i użytkowników krajowych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

ww.stat.gov.pl/bip

89. Projekt ustawy o powszechnym W 2007r. KE przedstawiła projekt

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

ustawy o pomocy społecznej

ustawy o związkach
zawodowych

ustawy Kodeks pracy

4

5

6

7

Zagwarantowanie ochrony praw nabytych
i równego traktowania podmiotom, które
przed 1 maja 2004 r. spełniały określone
w ustawie o pomocy społecznej kryteria
przyznania zasiłku stałego i złożyły
stosowny wniosek w tej sprawie

Określenie znamion działalności
sprzecznej z ustawą

Wykonanie wyroku Trybunału
Uzupełnienie przepisu upoważniającego
Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 do wydania rozporządzenia oraz
r., sygn. akt P 23/07
wprowadzenie do ustawy norm
materialnoprawnych regulujących
problematykę chorób zawodowych.

Prezes RCL

Prezes RCL

Maciej Berek
Prezes RCL
Prezes RCL
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51

Maciej Berek
Prezes RCL

Prezes RCL

Maciej Berek
Prezes RCL

www.rcl
.bip-e.pl

Wykonanie wyroku Trybunału
Dodatkowa przesłanka wyłączenia członka
ustawy – Kodeks postępowania Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008, SKO z orzekania w sprawie
administracyjnego
sygn. 57/07

Maciej Berek
Prezes RCL

www.rcl.bi
p-e.pl

94. Projekt ustawy o zmianie

Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r.,
sygn. P 50/07

Adres
BIP

www.rcl.
bip-e.pl
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Wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 30 października
2007 r., sygn. akt P 28/06

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.rcl.bip-e.pl
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

