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STYCZEŃ - MARZEC
1.

ZałoŜenia do ustawy o
rekapitalizacji instytucji
finansowych

Zapewnienie dodatkowej, oprócz
płynnościowej, pomocy ze strony SP dla
działających na polskim rynku instytucji
finansowych.

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

MF/MG/
KPRM

Jan Vincent
Rostowski
Minister
Finansów
Michał Boni
Sekretarz
Stanu w KPRM

2

www.mf.gov.pl

Waldemar
Pawlak,
Wiceprezes
Rady
Ministrów,
Minister
Gospodarki
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2.

ZałoŜenia do ustawy o zmianie
ustawy o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne
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stanowisko lub
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Adres
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4
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7

Jan Vincent
Rostowski
Minister
Finansów
Michał Boni
Sekretarz
Stanu w KPRM

MF/
KPRM

www.mf.gov.pl

Jak obok.
UmoŜliwienie udzielania poręczeń i
gwarancji nie tylko pojedynczych
kredytów, ale takŜe całych linii
kredytowych.
Zapewnienie przez moŜliwość
regwarantowania przez BGK gwarancji
udzielanych przez inne banki,
bezpieczeństwa finansowego tym
bankom, a takŜe zapewnienie szerszego
dostępu do usług bankowych.
Spowodowanie, Ŝe 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
Ŝyciu gospodarczym i społecznym kraju.
Udzielanie poręczeń i gwarancji za
zapłatę zobowiązań z tytułu kontraktów
inwestycyjnych, co umoŜliwi
przeciwdziałanie spowolnieniu rozwoju
inwestycji kapitałowych w kraju.
Stworzenie moŜliwości zaangaŜowania
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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Zmiana systemu szkolnictwa wyŜszego w
zakresie dydaktyki i zarządzania
szkolnictwem wyŜszym

ZałoŜenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyŜszym i
niektórych innych ustaw

Rozpoczęcie procesu realizacji załoŜeń
reformy systemu szkolnictwa wyŜszego
w obszarze funkcjonowania i
finansowania uczelni

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

Rozpoczęcie procesu realizacji załoŜeń
Zmiana systemu szkolnictwa wyŜszego w
reformy systemu szkolnictwa wyŜszego zakresie modelu kariery
w obszarze modelu kariery akademickiej

ZałoŜenia do projektu ustawy
o weteranach misji
pokojowych i stabilizacyjnych
poza granicami kraju

Odrębne uregulowanie statusu weterana
misji pokojowych i stabilizacyjnych

ZałoŜenia do projektu ustawy Kontynuacja reformy emerytalnej.
o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych

Wyodrębnienie w OFE subfunduszy
o róŜnej ekspozycji na ryzyko oraz
opracowanie zasad ich wyboru.

UmoŜliwienie osobom z długoletnim staŜem
ubezpieczeniowym uzyskania prawa do
renty bez konieczności powstania
niezdolności do pracy w ciągu 5 lat w
ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem
wniosku o rentę.
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Od osób urodzonych przed 1 stycznia
1949 r. legitymujących się 25 letnim
staŜem pracy oraz od osób urodzonych po
dniu 31 grudnia 1948 r. legitymujących
się 30 letnim staŜem pracy nie będzie
wymagało się powstania niezdolności do
pracy w ciągu 5 lat w ostatnim
dziesięcioleciu przed zgłoszeniem
wniosku o rentę.

MON

MPiPS

Marek Bucior Podsekretarz
Stanu

MNiSW

MNiSW

Marek Bucior Podsekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

ZałoŜenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Zmiany dotyczące uhonorowania
weteranów oraz pakiet uprawnień im
przysługujących między innymi w sferze
socjalnej i zdrowotnej.

Prof. dr hab.
GraŜyna
PrawelskaSkrzypek,
Podsekretarz
Stanu
Prof. dr hab.
GraŜyna
PrawelskaSkrzypek,
Podsekretarz
Stanu
Dyrektor
Departamentu
Spraw
Socjalnych

www.biuletyn. www.mpips.
mon.gov.pl
gov.pl/bip
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uka.gov.pl
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9.

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

ZałoŜenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
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Wprowadzenie nowych obok Ŝłobków
form opieki nad dziećmi w wieku do
trzech lat.
Zmiana statusu Ŝłobków (dziś są
Zakładami Opieki Zdrowotnej).
Uproszczenie wymogów dla Ŝłobków.

Konieczność wprowadzenia zmian
doprecyzowujących i usprawniających
funkcjonowanie systemu wsparcia w
zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie zmian m.in. w zakresie
-nowego trybu sukcesji statusu zakładów
pracy chronionej,
-umoŜliwienie samorządowi
terytorialnemu podejmowania decyzji,
która z jednostek wchodzących w skład
powiatowej administracji zespolonej ma
wykonywać zadania określone w ustawie o
rehabilitacji (…)
-uszczelnienie systemu finansowania
zakładów aktywności zawodowej i
gospodarowania przez te zakłady
środkami publicznymi,
-ograniczenie uznaniowości PFRON w
zakresie tworzenia i realizacji programów
celowych, proponuje się by MPiPS mógł
w drodze rozporządzenia określać
programy pomocowe w zakresie
rehabilitacji i zatrudniania osób
niepełnosprawnych finansowane ze
środków PFRON,
-uelastycznienie przystosowania
sprawozdawczości z wykonywanych zadań
na rzecz osób niepełnosprawnych do
zmieniającego się zakresu obowiązków
jednostek samorządu terytorialnego.

5

MPiPS

Agnieszka
ChłońDomińczak
Podsekretarz
Stanu

Jarosław Duda
- Sekretarz
Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

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

bip.mpips.gov.pl
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10. ZałoŜenia do projektu ustawy
o pomocy społecznej

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Potrzeba wprowadzenia usprawnień w
funkcjonowaniu jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej.

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

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

MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

o języku migowym

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

11. ZałoŜenia do projektu ustawy
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odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
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W obecnym stanie prawnym istnieje
powaŜne zagroŜenie w zakresie
wykorzystania 1 015 740 049 € z
Funduszu Spójności przewidzianych
na realizację działania 2.1 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko oraz 289 388 715 € z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego przewidzianych na
realizację regionalnych programów
operacyjnych. Przyczyną tego jest brak
mechanizmów umoŜliwiających
zapobieŜenie nieszczelności systemów
gospodarowania odpadami przez co
gminy nie mogą skierować odpadów do
tych instalacji, których funkcjonowanie
powinno być priorytetowe i jest
ekonomicznie uzasadnione.
Opracowanie projektu wynika
z konieczności wdroŜenia do prawa
krajowego dyrektywy Rady 2008/73/WE
z dnia 15 lipca 2008 r upraszczającej
procedury dotyczące podawania i
publikowania informacji z dziedziny
weterynarii i zootechniki oraz
zmieniającej niektóre dyrektywy (Dz.
Urz. UE L 219 z 14.8.2008, str. 40).

Stworzenie załoŜeń umoŜliwiających
doprecyzowanie obecnie obowiązujących
przepisów w celu zwiększenia szczelności
systemu gospodarki odpadami dla
realizacji zadań wynikających z
zobowiązań nałoŜonych na Polskę
Traktatem akcesyjnym i zadań
określonych w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami.

12. ZałoŜenia do projektu ustawy
o gospodarowaniu odpadami
komunalnymi oraz o zmianie
niektórych ustaw

13. ZałoŜenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej
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MRR
(koordynacja)
MŚ,
MI,

Janusz Mikuła
Podsekretarz
Stanu (MRR)
Stanisław
Gawłowski
Sekretarz
Stanu (MŚ),
Piotr Styczeń
Podsekretarz
Stanu (MI),

Przygotowanie systemu funkcjonowania
laboratoriów diagnostycznych
wykonujących badania urzędowe
zapewniające bezpieczeństwo zdrowia
zwierząt i Ŝywności pochodzenia
zwierzęcego oraz usprawnienie działania
Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie
z obowiązującym prawem Unii
Europejskiej.

Kazimierz
Plocke
Sekretarz
Stanu
MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Tytuł

http://www.bip.mrr.gov.pl
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14. ZałoŜenia do reformy systemu
ubezpieczenia społecznego
rolników

Istota projektu

Organ
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odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4
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Michał Boni,
Sekretarz
Stanu w
KPRM, Szef
Doradców
Strategicznych
PRM
MRiRW

Artur
Ławniczak,
Podsekretarz
Stanu w
MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Reformę systemu ubezpieczenia
- racjonalizacja wydatków budŜetowych
społecznego rolników przewiduje expose na system ubezpieczenia społecznego
Prezesa Rady Ministrów oraz
rolników
Strategiczny Plan Rządzenia
– ukierunkowanie dotacji na
sfinansowanie ubezpieczenia emerytalnorentowego rolnikom, których dochody
uniemoŜliwiają sfinansowanie tego
ubezpieczenia,
- zniesienie generowanych przez obecny
system antybodźców do podejmowania
działalności pozarolniczej na terenach
wiejskich,
- zwiększenie swobody przepływu
ubezpieczonych między systemem
ubezpieczenia społecznego rolników, a
powszechnym systemem ubezpieczeń
społecznych
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15. ZałoŜenia do projektu ustawy
o pracownikach sądów i
prokuratury

9

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Określenie pracownikom sądów
powszechnych i wojskowych oraz
powszechnych i wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury sposobu
zatrudnienia, trybu naboru na staŜ lub
stanowisko, jednolitych zasad i trybu
postępowania przy dokonywaniu ocen
kwalifikacyjnych oraz ich praw i
obowiązków.

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

MS

www.ms.gov.pl

Konieczność sprawnego i efektywnego
działania sądów i prokuratur związana
jest z koniecznością wprowadzenia
nowych rozwiązań organizacyjnych i
prawnych dotyczących pracowników
sądów i prokuratury.
Planowane rozwiązania dotyczą:
- rezygnacji z wymaganego obowiązku
odbywania staŜu przez pracowników
pionu administracyjnego, finansowego i
gospodarczego;
-uzaleŜnienia wynagrodzenia
zasadniczego pracowników sądów i
prokuratury od wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ogłaszanego
corocznie na podstawie art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
-ujednolicenia zasad i trybu
postępowania przy dokonywaniu ocen
kwalifikacyjnych pracowników;
- powiązania ocen okresowych
pracowników z systemem awansowania i
systemem nagród;

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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- wprowadzenia moŜliwości
przyznawania pracownikom dodatku
motywacyjnego;
-rezygnacji z wymagania posiadania
wyŜszego wykształcenia przez
pracowników zatrudnionych na
stanowiskach protokolanta i kasjera;
- prawa do nabycia nagrody
jubileuszowej za wieloletnią pracę po 10
i 15 latach pracy
w sądzie i prokuraturze oraz zmianę
wysokości takiej nagrody;
- obowiązek posiadania przez
pracowników sądów i prokuratury
legitymacji słuŜbowych jak teŜ
moŜliwość posiadania identyfikatora;
-moŜliwości nadania pracownikowi sądu
lub prokuratury za osiągnięcia w pracy
zawodowej odznaki honorowej –
ZasłuŜony Pracownik Sadownictwa;
zasłuŜony Pracownik Prokuratury;- moŜliwość zatrudnienia w sądach i
prokuraturze innego pracownika w
przypadku usprawiedliwionej
nieobecności w pracy pracownika sądu i
prokuratury albo w przypadku
okresowego wzrostu zadań lub
wykonania projektu;
-przeniesienia do ustawy przepisów
dotyczących praw pracowników z tytułu
delegowania;
- uregulowania w ustawie przepisów
dotyczących sposobu i trybu
przeprowadzania konkursów na staŜ lub
stanowisko
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

1.Potrzeba zapewnienia obywatelom
dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej
i informacji prawnej zarówno na etapie
przesądowym, jak i sądowym.
2.Potrzeba zrównania obywateli polskich
i obywateli innych krajów Unii
Europejskiej w dostępie do pomocy
prawnej na etapie przesądowym.
3. Wprowadzenie ustawy spowodować
ma takŜe odciąŜenie sądów
powszechnych poprzez wyłączenie z ich
kompetencji czynności związanych z
przyznawaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Potrzeba usprawnienia wymiaru
sprawiedliwości.

Przyznanie pomocy prawnej osobom,
które ze względu na sytuację materialną
nie są w stanie zapewnić sobie z własnych
środków pomocy wykwalifikowanych
prawników w postępowaniu przed sądami,
organami administracji oraz na etapie
przedsądowym.

16. ZałoŜenia do projektu ustawy
o nieodpłatnej informacji
prawnej i pomocy prawnej

17. ZałoŜenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz niektórych
innych ustaw.
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Zmiana regulacji prawnych dotyczących
leczenia osób uzaleŜnionych od alkoholu
m.in. poprzez zniesienie trybu leczenia
przymusowego dla osób niepopełniających
przestępstw.

Jacek Czaja Podsekretarz
Stanu

MS

MS/MZ

Marian
Cichosz Sekretarz
Stanu

www.ms.gov.p
l

Tytuł

www.ms.gov.pl
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4

Utworzenie odrębnej ustawy, w pełni
obejmującej kwestie związane
z gromadzeniem i udostępnianiem
danych o pojazdach i osobach
uprawnionych do kierowania pojazdami,
ma na celu uporządkowanie tej
problematyki i wynika z konieczności
zapewnienia czytelności i jasności
wielokrotnie zmienianych przepisów
obecnej ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

Projekt przedmiotowej ustawy obejmuje
przepisy regulujące działalność centralnej
ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji
kierowców, co oznacza, Ŝe zakres ten
zostanie wyłączony z obecnej ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym. Przejęte zostaną główne
zasady dotychczasowego funkcjonowania
ewidencji.
Zbiory danych:
-zgodnie ze stanem obecnym dane
dotyczące: pojazdów, osób uprawnionych
do kierowania pojazdami, a takŜe dane im
pochodne, gromadzone będą w dwóch
osobnych zbiorach – centralnej ewidencji
pojazdów i centralnej ewidencji
kierowców. Administratorem tych
zbiorów, konsekwentnie, będzie minister
właściwy do spraw administracji
publicznej.
Zakres danych:
-zakres danych gromadzonych w
centralnej ewidencji pojazdów ulegnie
zmianom;
-zakres danych gromadzonych w
centralnej ewidencji kierowców zostanie
rozszerzony.
Zasilanie ewidencji w dane:
-podmioty które dotychczas przekazywały
dane do ewidencji, zarówno o pojazdach
jak i osobach uprawnionych do kierowania
pojazdami będą nadal zobowiązane do tej
działalności;
-dane będą mieli obowiązek przekazywać
równieŜ, w zakresie swojej właściwości,
wojewoda oraz marszałek województwa;

18. ZałoŜenia do projektu ustawy o
centralnej ewidencji pojazdów i
centralnej ewidencji kierowców
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Witold DroŜdŜ
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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7

Udostępnianie danych:
-zgodnie ze stanem obecnym, podmiotom
wymienionym w zamkniętym katalogu,
obejmującym przede wszystkim niektóre
organy administracji publicznej i organy
ścigania, dane będą mogły być
udostępniane w drodze teletransmisji –
nieodpłatnie;
-tak jak dotychczas, osobom fizycznym
oraz innym podmiotom, dane będą
udostępniane w trybie tzw. urzędowym, po
uzasadnieniu przez wnioskodawcę interesu
w pozyskaniu danych oraz uiszczeniu
opłaty;
-analogicznie do stosowanego obecnie
trybu, dane będą udostępniane odpłatnie,
równieŜ w celach komercyjnych,
statystycznych i badawczych;
-nowa forma udostępniania danych będzie
polegała na odpłatnej weryfikacji danych
przez niektóre podmioty np. banki,
ubezpieczycieli odbywającej się w drodze
elektronicznej wymiany danych. Polegać
ona będzie na złoŜeniu zapytania, w
formie wprowadzenia danych oraz
uzyskania odpowiedzi, Ŝe dane są
poprawne lub nie;
-dodatkowo, osoba której dane dotyczą lub
właściciel, posiadacz pojazdu, a takŜe inna
osoba zainteresowana będzie miała
moŜliwość nieodpłatnej ich weryfikacji
np. w przypadku kupna pojazdu potwierdzenie danych zawartych w
dokumencie przedstawionym przez
zbywcę. Ten tryb weryfikacji danych
będzie odbywał się za pomocą sieci
Internet.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Potrzeba wynika z konieczności głębokiej
nowelizacji lub stworzenia nowych regulacji
prawnych w zakresie geodezji, kartografii
(nowa ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne). Konieczność opracowania
załoŜeń wynika z faktu, iŜ projekt nowej
ustawy ma charakter systemowy, dotyczący
zarówno Ŝycia społecznego obywateli jak i
funkcjonowania państwa w tym regulacji
dotyczących realizacji zadań rządowych
powierzonych w chwili obecnej jednostkom
samorządu terytorialnego. Projekt ma
równieŜ ogromne znaczenie dla
uporządkowania i usprawnienia procesów
inwestycyjnych oraz zdefiniowania roli
geodezji i kartografii w procesie budowy
infrastruktury informacji przestrzennej.

Projektowane załoŜenia poruszały będą
zagadnienia dotyczące:
- ustalenie kompetencji w zakresie
geodezji i kartografii;
- struktury organizacyjnej;
- regulacji działalności geodezyjnej i
kartograficznej między innymi w zakresie
usług geodezyjnych i geoinformacyjnych, w
tym ewidencji gruntów i budynków, baz
danych topograficznych, osnów oraz innych
rejestrów państwowych o kluczowym,
referencyjnym znaczeniu dla realizacji polityki
państwa. Projekt załoŜeń będzie zawierał
równieŜ propozycje dotyczące regulacji
działalności zawodowej oraz propozycje
odpowiadające obecnym potrzebom państwa
w zakresie inwestycji, infrastruktury, rozwoju
przestrzennego i dostępu do aktualnej i
zharmonizowanej informacji.
Proponowane zmiany obejmują:
-wzmocnienie i dookreślenie funkcji
ambasadora RP,
-dodanie i uporządkowanie upowaŜnień do
wydania niezbędnych aktów wykonawczych,
-większe zdynamizowanie działań słuŜby
zagranicznej,
-redefinicję katalogu stopni dyplomatycznych
oraz określenie w akcie wykonawczym
precyzyjnych wymogów warunkujących
otrzymanie wyŜszego stopnia
dyplomatycznego,
-określenie katalogu uprawnień chroniących
interesy rodziny członka słuŜby zagranicznej.

19. ZałoŜenia do projektu ustawy
Prawo geodezyjne i
kartograficzne

20. ZałoŜenia do projektu ustawy o
słuŜbie zagranicznej

Blisko 6-letnie doświadczenie stosowania w
praktyce przepisów ustawy o słuŜbie
zagranicznej pokazało istniejące nieścisłości
oraz braki regulacyjne, które utrudniały
praktykę jej stosowania w minionym
okresie, wyznaczając zarazem zasadnicze
kierunki poŜądanych zmian.
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Tomasz
Siemoniak Sekretarz
Stanu

MSWiA

Andrzej
Kremer Podsekretarz
Stanu

MSZ

www.bip.msz.gov.pl

Tytuł

bip.mswia.gov.pl
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21. ZałoŜenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o funkcjach
konsulów RP

zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Jan Borkowski
- Sekretarz
Stanu

Uregulowanie w formie ustawowej trybu
postępowania przed konsulem.
MSZ

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

MZ

Adam
Fronczak –
Podsekretarz
Stanu

www.mz.gov.pl

22. ZałoŜenia do projektu ustawy o

Potrzeba uregulowania trybu postępowania
przed konsulem; dostosowanie funkcji
konsulów do obowiązujących warunków
działania; w tym stosownie do potrzeb i
zamierzeń rządu wobec Polonii;
doprecyzowania wymagają takŜe zapisy dot.
opieki nad obywatelami RP.
Nowelizacja ustawy umoŜliwi działania w
kierunku likwidacji staŜu podyplomowego,
umoŜliwi uregulowanie praw i obowiązków
lekarza odbywającego specjalizację oraz
poprzez rozszerzenie delegacji – wydanie
nowego rozporządzenia w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

www.bip.msz.gov
.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

KWIECIEŃ-CZERWIEC
23. ZałoŜenia do projektu ustawy o

Realizacja zadania określonego w „Polityce
Rządu RP dla przemysłu naftowego w
Polsce z 6 lutego 2007 r.”
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Realizacja zadania wymaga stworzenia nowej
ustawy – Prawo o miarach oraz aktów
wykonawczych do niej.

MG

Joanna StrzelecŁobodzińska
Podsekretarz
Stanu

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

Realizacja rekomendacji Zespołu ds.
opracowania rozwiązań systemowych w
zakresie organizacji i funkcjonowania miar.
Dereglamentacja administracji miar.
Wspieranie rozwoju nowych technologii w
obszarze metrologii.

Zmiana systemu utrzymywania zapasów
interwencyjnych ropy naftowej i paliwzniesienie obowiązku fizycznego
utrzymywania zapasów przez przedsiębiorców
w zamian za opłatę celową przeznaczona na
utrzymanie rezerw przez podmiot prawa
publicznego.

bip.mg.gov.pl

zmianie ustawy o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagroŜenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na
rynku naftowym
24. ZałoŜenia do projektu ustawy –
Prawo o miarach

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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

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

25. ZałoŜenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o
zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych
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Kazimierz
Plocke Sekretarz
Stanu

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Lp.
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projekcie

Lp.

Tytuł
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26. ZałoŜenia do projektu ustawy Prawo badań klinicznych

Celem projektu ustawy jest kompleksowe
uregulowanie materii badań klinicznych w
jednym akcie rangi ustawowej.
Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały,
iŜ większość respondentów nie jest
zadowolona z obowiązującej w Polsce
regulacji odnoszącej się do badań
klinicznych oraz jej rozproszenia w szeregu
ustaw i rozporządzeń. SpostrzeŜenia te
potwierdzili przedstawiciele środowiska
funkcjonujący w obszarze badań klinicznych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

www.mz.gov.pl
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