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MARZEC
1.

Projekt ustawy o utworzeniu Na- Pogłębiający się kryzys wychowania w
rodowego Instytutu Wychowania rodzinie i szkole wymaga zdecydowanych przeciwdziałań. Obecnie brakuje
krajowej instytucji która może inicjować te działania w skali odpowiedniej
do potrzeb. W związku z tym konieczne jest utworzenie krajowego centrum
upowszechniania wiedzy o wychowaniu

Utworzenie krajowego centrum dialogu i
upowszechniania wiedzy o wychowaniu,
które zapewni koordynację programów i
inicjatyw w zakresie wychowania

MEiN

bip.mnii.gov.pl

2.

Projekt ustawy o uchyleniu usta- Ustawa jest obarczona wadami praw- Tworzenie spójnego systemu pomocy materialnej – rozszerzenie zakresu pomocy mawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. nymi, stąd konieczność jej uchylenia
terialnej dla dzieci i młodzieży
o Funduszu im. Komisji Edukacji
Narodowej

MEiN

bip.mnii.gov.pl

3.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Realizacja niektórych postulatów środowisk oświatowych oraz uściślenie i
o systemie oświaty
uporządkowanie
aktualnego
stanu
prawnego

Wprowadzenie m.in. innych form wychowania przedszkolnego, zasad wynagradzania nauczycieli i egzaminatorów za udział
w egzaminach, obowiązku ustalania przez
radę pedagogiczną szkolnego zestawu podręczników, zasad funkcjonowania w szkołach stołówek i internatów oraz odpłatności
za korzystanie z posiłków w stołówkach i
miejsc w internatach, a także możliwości
nauczania indywidualnego dzieci 6-letnich
spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

MEiN

bip.mnii.gov.pl

4.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o podatku dochodowym od osób
prawnych

Wdrożenie dyrektywy 2005/19

5.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o podatku od towarów i usług

Implementacja
1777/2005

6.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o podatku akcyzowym

Wdrożenie dyrektywy 2004/74

rozporządzenia

Rady

MF

bip.mf.gov.pl

MF

bip.mf.gov.pl

MF

bip.mf.gov.pl
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7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Realizacja celów zapisanych w Pro- Wprowadzenie zmian w zakresie m.in.
skali podatkowej, ulg i przyspieszonej
o podatku dochodowym od osób gramie działań Rządu
amortyzacji
fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

MF

bip.mf.gov.pl

8.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Zwiększenie pewności i stabilności
prawa podatkowego, poprawa realiza– Ordynacja podatkowa
cji między podatnikami a organami
podatkowymi oraz ułatwienie podatnikom wykonywania ich obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego

Kompleksowe unormowanie następujących
zagadnień: wiążące interpretacje przepisów
prawa podatkowego, podpisywanie deklaracji podatkowych, rozprawa administracyjna, wstrzymanie wykonania decyzji
podatkowej, instytucja „sprawdzonego
podatnika”, zwiększenie możliwości dobrowolnego wykonywania zobowiązań
podatkowych

MF

bip.mf.gov.pl

9.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Efektywne wykorzystanie umów offo niektórych umowach kompen- setowych dla rozwoju gospodarczego
sacyjnych zawieranych w związku kraju
z umowami dostaw na potrzeby
obronności i bezpieczeństwa państwa

Wprowadzenie mechanizmów lepiej motywujących zagranicznych dostawców do
terminowej realizacji zobowiązań offsetowych oraz zobowiązanie zagranicznych
dostawców do przedstawiania projektów
(realizowanych w ramach umów offsetowych) uzgodnionych z polskimi przedsiębiorstwami

MG

bip.mgpips.gov.
pl

10.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wprowadzone „ustawą kompetencyjo grobach i cmentarzach wojen- ną” z dnia 29 lipca 2005 r. zmiany
zdestabilizowały funkcjonowanie sysnych
temu sprawowania przez państwo
opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi

Przywrócenie stanu prawnego w zakresie
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
(przywrócenie wojewodom kompetencji
w tym zakresie)

MKiDN

www.bip.mdidn
gov.pl

11.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Potrzeba zwiększenia, z dotychczaso- Zwiększenie udziału wydatków obronnych
o przebudowie i modernizacji wego poziomu 1,95% PKB, środków RP w PKB do 2%, tj. o 0,05% PKB, rozłożone w czasie na 3 lata
technicznej oraz finansowaniu Sił przeznaczonych na Siły Zbrojne RP
Zbrojnych RP

MON

www.biuletyn.m
on.gov.pl

4
Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi

4

5

6

7

MPiPS

www.mps.gov.
pl/bip/

bip.mrr.gov.pl

12.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy

13.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Usunięcie barier hamujących realizację Usprawnienie i uproszczenie systemu orgaNPR 2004-2006
nizacji zarządzania programami operacyjo Narodowym Planie Rozwoju
nymi
Ograniczenie okresu obowiązywania ustawy o NPR do okresu programowania 20042006.
Uporządkowanie zasad kontroli w funduszach strukturalnych oraz likwidacja ustawowego wymogu istnienia
Komitetów
Sterujących

MRR

14.

Projekt ustawy o płatnościach Zastąpienie dotychczas obowiązują- Dostosowanie przepisów do aktualnych
bezpośrednich do gruntów rol- cych przepisów, które były przygoto- potrzeb wynikających z funkcjonowania
wane przed akcesją Polski do UE
systemu dopłat bezpośrednich
nych

MRiRW

bip.minrol.gov.p
l

15.

Projekt ustawy dotyczący udzielania pomocy polskim organizacjom związkowym i społecznym
działającym przy Unii Europejskiej

Opracowanie systemu umożliwiającego
wspieranie rolniczych organizacji związkowych działających na rzecz sektora rolno-spożywczego w organizacjach UE

MRiRW

bip.minrol.gov.p
l

16.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ułatwienie hodowcom egzekwowania Przygotowanie przepisów pozwalających
o ochronie prawnej odmian roślin opłat licencyjnych oraz opłat z tytułu hodowcom na egzekwowanie opłat licenodstępstwa rolnego
cyjnych oraz opłat z tytułu odstępstwa
i ustawy o nasiennictwie
rolnego

MRiRW

bip.minrol.gov.p RM
l

Zabezpieczenie interesów polskich Poszerzenie zakresu upraw roślin, na które
rolników w zakresie dopłat do uprawy będzie udzielana pomoc finansowa
roślin energetycznych oraz stworzenie
podstawy prawnej do udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw

MRiRW

17.

Projekt
ustawy
zmieniającej
ustawę o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

Konieczność wsparcia finansowego
udziału polskich rolniczych organizacji
związkowych w pracach organizacji
UE

Wdrożenie dyrektywy 2002/74/WE

RM
przyjęła

przyjęła

bip.minrol.gov.p
l
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18.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Implementacja przepisów UE – rozporządzenie Rady nr 1493/1999 z dnia
17 maja 1999 r., rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2001 z dnia 28
czerwca 2001 r.

W związku z włączeniem terytorium Polski
do strefy A uprawy roślin konieczne stało
się dostosowanie prawa polskiego do prawa
UE

MRiRW

bip.minrol.gov.p
l

19.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Dostosowanie do wytycznych wspólo dopłatach do ubezpieczeń noty w sprawie pomocy państwa w
upraw rolnych i zwierząt gospo- sektorze rolnictwa 2000/C28/02
darskich

Wyłączenie ryzyka ognia i eksplozji z dopłat do składek producentów rolnych z
tytułu zawarcia przez nich umów ubezpieczenia

MRiRW

bip.minrol.gov.p RM
l

Projekt ustawy o postępowaniu Wykonanie prawa UE
w sprawach dotyczących pomocy
publicznej w rolnictwie i rybołówstwie

Wdrożenie
1860/2004

MRiRW

bip.minrol.gov.p
l

Uwzględnienie regulacji wynikających z
rozporządzenia 882/2004 w zakresie organizacji produkcji i rynku pasz

MRiRW

bip.minrol.gov.p RM
l

20.

21.

Projekt ustawy o paszach

Wykonanie prawa UE

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi

6

7

rozporządzeń

1/2004

i

przyjęła

Uregulowanie w krajowym porządku prawnym pomocy publicznej w rolnictwie i
rybołówstwie
przyjęła

22.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Zmiany merytoryczne i legislacyjne
o sporcie kwalifikowanym oraz
ustawy o kulturze fizycznej

Umożliwienie systematycznego zwiększania udziału „medalowego” polskich zawodników na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy

Minister
Sportu

23.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o prawie pomocy w postępowaniu
w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich
UE

Wdrożenie dyrektywy 2003/8 art. 3 ust. 2

MS

Projekt ustawy o zmianie ustawy Zaostrzenie represji karnej za prze– Kodeks karny, ustawy – Kodeks stępstwa o charakterze chuligańskim
postępowania
karnego, ustawy
– Kodeks karny wykonawczy oraz
ustawy – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia

Wprowadzenie skróconego i uproszczonego
do niezbędnego minimum trybu rozpatrywania tych spraw, a także o wykroczenia,
w przypadku gdy sprawca został ujęty na
gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i
doprowadzony do sądu w ciągu 48 godzin
od chwili zatrzymania

24.

bip.msport.gov.
pl

www.bip.gov.pl RM

przyjęła

MS

www.bip.gov.pl
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25.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Zmiana brzmienia art. 179 K.c. w zakresie
z dnia 15 marca 2005 r. przepis art. zrzeczenia się własności nieruchomości na
– Kodeks cywilny
179 K.c. jako niezgodny z Konstytucją rzecz gminy
RP ma utracić moc obowiązującą
z dniem 17 lipca 2006 r.

MS

www.bip.gov.pl

26.

Projekt ustawy o likwidacji nie- Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Uregulowanie procedury orzekania o przejz dnia 16 marca 2004 r. stwierdzono ściu na własność państwa nieodebranych
podjętych depozytów
niezgodność z Konstytucją RP m.in. depozytów
art. 6 dekretu z dnia 18 września
1954 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy. Powstała w ten sposób luka prawna

MS

www.bip.gov.pl

27.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Poprawienie sytuacji w sądowym po- Przyspieszenie i uproszczenie procedury w
sprawach gospodarczych
– Kodeks postępowania cywilnego stępowaniu gospodarczym

MS

www.bip.gov.pl

28.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ujednolicenie regulacji dotyczącej Uregulowanie m.in. zasad powoływania do
– Prawo o ustroju sądów wojsko- funkcjonowania sądów wojskowych i zawodowej służby wojskowej na stanowirozwiązaniami przyjętymi w prawie o ska aplikantów, asesorów i sędziów wojwych
ustroju sądów powszechnych
skowych

MS

www.bip.gov.pl

29.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Usprawnienie przebiegu postępowania Regulacje zapewnią sądom skuteczne instrumenty prawne dyscyplinowania uczest– Kodeks postępowania karnego karnego
ników postępowania karnego, w tym m.in.
oraz niektórych innych ustaw
do świadków, biegłych, adwokatów i radców prawnych

MS

www.bip.gov.pl

30.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Zapewnienie prawidłowego funkcjo- Regulacje mają m.in. na celu zwiększenie
odpowiedzialności Rady za prawidłowe
o Krajowej Radzie Sądownictwa nowania wymiaru sprawiedliwości
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
i ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych

MS

www.bip.gov.pl

31.

odpowiedzialności
Projekt ustawy o postępowaniu Zreformowanie
dyscyplinarnym wobec osób wy- dyscyplinarnej w zawodach prawnikonujących
niektóre
zawody czych
prawnicze

MS

www.bip.gov.pl

Uregulowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej w zawodach prawniczych przez sąd
dyscyplinarny wyodrębniony w ramach
sądownictwa powszechnego
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MS

www.bip.gov.pl

32.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Zły stan regulacji sądowej, niska ścią- Poprawa skuteczności egzekucji sądowej,
o komornikach sądowych i egze- galność zasądzanych w tytułach egze- poszerzenie nadzoru nad komornikami
kucyjnych należności
kucji

33.

Projekt
ustawy
zmieniającej
ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej,
Służby
Więziennej
i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

34.

35.

Możliwość odstąpienia przez jednostkę
dochodzenia odszkodowania przy niewielkich rozmiarach szkody, dopuszczenie możliwości umarzania roszczenia w przypadku niewypłacalności
funkcjonariusza

Projekt ustawy o wjeździe na Wykonanie prawa UE
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie i wyjeździe z tego
terytorium
obywateli
państw
członkowskich UE i członków ich
rodzin wdrażający dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/38/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do
swobodnego przemieszczania się
i pobytu państw członkowskich,
zmieniającej
rozporządzenie
(EWG) nr 1612/68 i uchylającej
dyrektywy
64/221/EWG,
68/360/EWG,
72/194/EWG,
73/148/EWG,
75/34/EWG,
75/35/EWG,
90/364/EWG,
90/365/EWG i 93/96/EWG

Złagodzenie rygoryzmu w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza
oraz poprawę skuteczności jej egzekwowania

MSWiA

Określenie organu właściwego w sprawach
o wydanie wizy, normowanie przesłanek
umożliwiających odmowę wjazdu na terytorium RP oraz rozróżnienie prawa pobytu
od prawa stałego pobytu.

MSWiA

bip.mswia.gov.
pl

MSWiA

bip.mswia.gov.
pl

bip.mswia.gov.p RM
l

przyjęła

Konieczność wdrożenia do dnia 30 kwietnia 2006 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE

Projekt
nowelizacji
ustawy Udoskonalenie nadzoru nad Prezesem Przekazanie nadzoru nad Prezesem WyżWyższego Urzędu Górniczego
szego Urzędu Górniczego sprawowanego
– Prawo geologiczne i górnicze
dotychczas przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki
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36.

Projekt ustawy – Prawo o organi- Transpozycja przepisów prawa UE w
zmach genetycznie zmodyfikowa- obszarze działań dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych
nych
(GMO)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi

4

5

6

7

Określenie warunków prowadzenia zakładów inżynierii genetycznej, zamierzonego
uwolnienia GMO do środowiska w celach
doświadczalnych, wprowadzania do obrotu
tych organizmów jako produktów lub w
produktach

MŚ

www.mos.gov.
pl

dyrektywy 90/219; 98/81; 2001/18

37.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Usprawnienie funkcjonowania krajoz dnia 12 marca 2004 r. o krajo- wego systemu ekozarządzania i audytu
wym systemie ekozarządzania
i audytu EMAS

Przeniesienie kompetencji w zakresie ekozarządzania i audytu z marszałków województw na wojewodów, co umożliwi szybkie i efektywne uruchomienie i funkcjonowanie krajowego systemu ekozarządzania i
audytu. Zapewni także osiągnięcie założeń
realizowanego od 2004 r. projektu PHARE
„Wdrożenie EMAS w Polsce”

MŚ

www.mos.gov.
pl

38.

Projekt ustawy o krajowym pro- Stworzenie warunków wykonywania Wyznaczenie instytucji i określenie kompetencji organów odpowiedzialnych za
gramie wspólnotowego oznako- rozporządzenia Rady 1980/2000
funkcjonowanie programu wspólnotowego
wania produktów
oznakowania ekologicznego

MŚ

www.mos.gov.
pl

39.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o transporcie kolejowym

MTiB

bip.mtib.gov.pl

Wdrożenie II pakietu kolejowego, w tym
wdrożenie dyrektyw: 2004/31 WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 91/440/EWG, 2004/50/WE Parlamentu
Europejskiego
i
Rady,
2004/549/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady
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40.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane, ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o administracji
rządowej w województwie oraz
ustawy o służbie cywilnej

Geneza, liczba i skala katastrof budowlanych, do których doszło w
styczniu i lutym 2006 r. uzasadnia
potrzebę zmian niektórych przepisów
dotyczących
utrzymania
obiektów
budowlanych oraz zasadniczej zmiany
organizacji nadzoru budowlanego w
Polsce

Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa
użytkowania obiektów budowlanych przez
zwiększenie liczby okresowych kontroli
stanu technicznego obiektów oraz zwiększenie odpowiedzialności właścicieli i zarządców obiektów w szczególności wielkopowierzchniowych oraz takich, w których
odbywają się imprezy masowe. Zmiana
organizacji nadzoru budowlanego przez
zastąpienie powiatowych organów nadzoru
budowlanego organami okręgowymi

MTiB

bip.mtib.gov.pl

41.

Projekt ustawy o bezpieczeństwie Wykonanie prawa UE
żywności i żywienia

Umożliwienie właściwego stosowania regulacji zawartych w przepisach UE
Określenie wymagań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa żywności –
rozporządzenie 852/2004 i 882/2004, brak
transpozycji postanowień art. 6 ust. 2 dyrektywy 89/398/EWG

MZ

www.mz.gov.pl

42.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wprowadzenie zmian w przepisach,
które zgodnie z wyrokiem Trybunału
o diagnostyce laboratoryjnej
Konstytucyjnego tracą moc z dniem 30
czerwca 2006 r.

Określenie warunków dostępu do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w
odniesieniu do osób legitymujących się
określonym ustawowo wykazem kwalifikacji

MZ

www.mz.gov.pl RM

Stworzenie warunków prawnych do
efektywnego przebiegu i zakończenia
toczących się procesów restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów
opieki zdrowotnej

Umożliwienie wykorzystania w procesie
restrukturyzacji finansowej wszystkich
środków zapisanych w budżecie państwa na
pożyczki dla restrukturyzowanych zakładów przez zwiększenie wysokości pożyczki
dla samodzielnych publicznych ZOZ.
Umożliwienie wzięcia pożyczek przez jednostki badawczorozwojowe

MZ

43.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi
7

przyjęła

www.mz.gov.pl
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Implementacja do polskiego systemu prawa
dyrektywy 2000/52/WE zmieniającej dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami publicznymi

Prezes
UOKiK

www.bip.uokik.
gov.pl

44.

Projekt ustawy o przejrzystości Wykonanie prawa UE
stosunków finansowych pomiędzy
organami publicznymi i przedsiębiorcami
publicznymi
oraz
o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców

45.

Projekt ustawy o zmianie niektó- Wyeliminowanie niezgodności z pra- Wyeliminowanie zidentyfikowanych przez Sekretarz www.ukie.gov.
pl
ministrów i urzędy centralne niezgodności
rych ustaw w związku z członko- wem UE i uzupełnienie ustaw
KIE
z prawem UE w ustawach
stwem RP w UE

46.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Brak uregulowań prawnych umożli- Umożliwienie delegowania pracowników i Szef Służ- www.bip.usc.go
– Kodeks pracy oraz o zmianie wiających kierowanie ekspertów naro- funkcjonariuszy do pracy w instytucjach i by Cywil- v.pl
dowych do instytucji i agend UE
agendach UE w charakterze ekspertów
niektórych innych ustaw
nej
narodowych

KWIECIEŃ
47.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Dostosowanie przepisów ustawy do
o systemie informacji oświatowej zmian wprowadzonych do ustawy o
systemie oświaty, po uchwaleniu ustawy o systemie informacji oświatowej

Zmiana terminów zbierania danych oraz
zmiany dotyczące przekazywania i sposobu
zbierania danych w sprawie pomocy materialnej dla uczniów. Nałożenie na kuratorów oświaty i ministrów właściwych obowiązku
przekazywania
informacji
o
uczniach i absolwentach szkół zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego

MEiN

bip.mnii.gov.
pl

48.

Projekt ustawy o finansach pu- Brak dostatecznych mechanizmów
skutecznej kontroli finansów publiczblicznych
nych i niska efektywność funkcjonowania instytucji publicznych

Projektowane zmiany dot. uporządkowania
organizacji sektora finansów publicznych
oraz usprawnienia mechanizmów gospodarowania środkami publicznymi, przez ich
dostosowanie do współczesnych metod
programowania i planowania opartego na
celach oraz do międzynarodowych standardów jawności przejrzystości

MF

bip.mf.gov.pl
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49.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Nadanie nowego brzmienia przepisom,
o kontroli skarbowej, ustawy które utracą moc wskutek wyroku Try– Prawo bankowe i ustawy – bunału Konstytucyjnego
Prawo pocztowe
zmiana tytułu zgodnie z wnioskiem
MF:

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi

4

5

6

7

Doprecyzowanie zasad postępowania z
materiałami uzyskanymi w czasie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Wprowadzenie dwóch niezbędnych instytucji – dostępu do informacji należących do
tajemnicy pocztowej oraz tajemnicy bankowej

MF

bip.mf.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o
kontroli
skarbowej
oraz
o zmianie ustawy – Kodeks karny
skarbowy

50.

Projekt ustawy o nadzorze nad Realizacja założeń programowych
Rządu w obszarze dotyczącym sprarynkiem finansowym
wowania nadzoru nad rynkiem finansowym

Zmiana sprowadza się do połączenia dotychczasowych instytucji nadzorczych w
jedną instytucję nadzorującą cały rynek
finansowy w celu zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania, stabilności,
bezpieczeństwa oraz przejrzystości

MF

bip.mf.gov.pl

51.

procedur,
zdefiniowanie
Projekt ustawy o zmianie ustawy Likwidacja barier w funkcjonowaniu Uproszczenie
o partnerstwie publiczno-prywat- partnerstwa publiczno-prywatnego i wpływu na dług publiczny oraz odpowiedjego upowszechnienia jako formy roz- nia ochrona interesu publicznego
nym
woju inwestycji infrastrukturalnych

MF

bip.mf.gov.pl

52.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Dostosowanie przepisów do art. 56-58 Dostosowanie przepisów mogących budzić
wątpliwości co do ich zgodności z prawem
– Prawo dewizowe oraz o zmianie TWE
wspólnotowym
innych ustaw

MF

bip.mf.gov.pl

53.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
– Prawo energetyczne

Dostosowanie do dyrektywy 2004/8/WE,
2004/67/WE

MG

bip.mgpips.go
v.pl

54.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw

Implementacja dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania własności intelektualnej

MKiDN

bip.mkidn.gov
.pl
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Zmiana kompetencji Szefa Sztabu Generalnego WP z organu dowódczego na organ
planistyczny oraz zmiana kompetencji dowódcy w siłach zbrojnych

MON

www.biuletyn
.mon.gov.pl

55.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Usprawnienie systemu dowodzenia
o urzędzie Ministra Obrony Na- Siłami Zbrojnymi RP
rodowej

56.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Udoskonalenie uregulowań dotyczą- Wyeliminowanie ograniczeń hamujących
rozwój Centrów Integracji Społecznej oraz
z dnia 13 czerwca 2003 r. o za- cych Centrów Integracji Społecznej
uporządkowanie spraw organizacyjnych
trudnieniu socjalnym
dotyczących ich funkcjonowania

MPiPS

www.mps.gov
.pl/bip/

57.

Projekt nowelizacji ustawy z dnia Wprowadzenia dodatkowych regulacji
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji wspomagających pracodawców zatrudzawodowej i społecznej oraz za- niających osoby niepełnosprawne
trudnianiu osób niepełnosprawnych

MPiPS

www.mps.gov
.pl/bip/

58.

Projekt ustawy o koordynacji Efektywne wykorzystanie środków UE Wdrażanie mechanizmów funkcjonowania
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójwykorzystania funduszy struktuności w latach 2007-2013
ralnych UE

MRR

bip.mrr.gov.pl

59.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ochrona interesów osoby, której doty- Nowelizacja przepisów o ubezwłasnowolnieniu w kierunku zapewnienia lepszej
– Kodeks postępowania cywilnego czy wniosek o ubezwłasnowolnienie
reprezentacji osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, wysłuchanie jej i wprowadzenie możliwości wniesienia o uchylenie
ubezwłasnowolnienia

MS

www.bip.gov.
pl

Umożliwienie pracodawcom – beneficjentom pomocy publicznej, zatrudniającym
osoby niepełnosprawne, uzyskiwanie środków z PFRON, dostosowanie przepisów
regulujących pomoc w formie dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych do rozporządzenia Komisji (WE) nr
2204/2002,
podniesienie
skuteczności
funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
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60.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi

4

5

6

7

Projekt ustawy o zmianie ustawy Obecna ustawa przestaje obowiązywać w Projektowana ustawa ma na celu usprawdniu 1 września 2006 r.; ponad siedmio- nienie procedury dopuszczania dowodu z
o świadku koronnym
letni okres obowiązywania ustawy po- zeznań świadka koronnego oraz utrzymanie
zwolił uznać skuteczność dowodu w rozwiązań stanowiących o tym, że instytupostaci zeznań świadka koronnego, dla- cja świadka koronnego ma przede wszysttego też konieczne jest uchwalenie no- kim charakter dowodowy.
wej ustawy regulującej te kwestie

MS

www.bip.gov. Zgodnie z
decyzją
pl
RM z dnia
14.03.06

Stworzenie możliwości skutecznego pozbawiania sprawców ekonomicznych korzyści uzyskanych z przestępstw oraz ułatwienie pokrzywdzonym dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

61.

Autopoprawka do rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (druk nr
27)

Wprowadzenie efektywnych narzędzi
nadzoru nad wykorzystaniem mienia
publicznego oraz zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem

Umożliwienie przeprowadzenia komercjalizacji i przekształcenia przedsiębiorstw w
spółki Skarbu Państwa co zmniejszy koszty
związane z utrzymaniem etatów w urzędach wojewódzkich, związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorstwami
państwowymi

MSP

www.msp.gov
.pl

62.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Uregulowanie spraw odszkodowań w
o realizacji prawa do rekompen- związku z pozostawieniem nieruchosaty z tytułu pozostawienia nieru- mości poza granicami RP
chomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw

Ochrona interesu Skarbu Państwa oraz
przyznanie rekompensaty za mienie przejęte przez państwo. Ustalenie zasad przyznawania odszkodowań i rekompensat

MSP

www.msp.gov
.pl

63.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Obniżenie kosztów zwianych z admi- Projekt ma na celu likwidację delegatur
o zasadach wykonywania upraw- nistracją i zatrudnieniem w delegatu- Skarbu Państwa
nień przysługujących Skarbowi rach Skarbu Państwa
Państwa

MSP

www.msp.gov
.pl
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Umożliwienie powołania na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji
ds. służb wspomagających działalność Policji
w zakresie organizacyjnym, logistycznym i
technicznym osoby niebędącej oficerem Policji, możliwość użycia w określonych sytuacjach żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
oraz przenoszenia do służby w policji funkcjonariuszy innych służb nadzorowanych
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, rozszerzenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez policjantów na majątek objęty małżeńską wspólnotą
majątkową

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

64.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Realizacja koncepcji „Taniego Państwa” poprzez przyspieszenie procesu
o Policji
ucywilniania służb wspomagających
funkcjonowanie Policji, uproszczenie
procedur związanych ze szkoleniem i
awansowaniem policjantów

65.

Projekt ustawy
kryzysowym

zarządzaniu Uporządkowanie funkcjonowania or- Uregulowanie systemu zarządzania kryzyganów władzy publicznej w sytuacjach sowego w wypadkach zagrożeń, wywołakryzysowych
nych zarówno potencjalnym działaniem sił
natury, jak i atakami terrorystycznymi wymagających podjęcia szczególnych działań
ze strony organów administracji rządowej i
organów samorządu terytorialnego oraz
określenie ich zadań i zasad działania

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

66.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wprowadzenie kolejnych rozwiązań Zaproponowano m.in. ograniczenie niektórych praw funkcjonariuszy Straży Graniczo Straży Granicznej oraz niektó- prawnych do walki z korupcją
nej w związku ze skazaniem prawomocnym
rych innych ustaw
orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne,
usprawnienie prowadzonych postępowań
dyscyplinarnych, wyznaczenie w regulacji
dotyczącej składania oświadczeń majątkowych dodatkowo obowiązku corocznego
ich składania

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

67.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Postulaty kierowane przez przedstawi- Umożliwienie prowadzenia bardziej elacieli samorządu terytorialnego doty- stycznej polityki kadrowej przez pracoo pracownikach samorządowych
czące polityki kadrowej prowadzonej dawcę samorządowego
przez pracodawcę samorządowego

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

o
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Wdrożenie dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

68.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o świadczeniu usług drogą elektroniczną

69.

Projekt ustawy
pojazdami

kierujących Wdrożenie nowego systemu zdobywa- Adaptacja sprawdzonych rozwiązań euronia uprawnień do kierowania pojazda- pejskich do polskiego systemu prawnego
mi

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

70.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo- Uporządkowanie przepisów oraz dostosowego
wanie niektórych z nich do zmienionych w
– Prawo o ruchu drogowym
trakcie obowiązywania ustawy innych
ustaw

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

71.

Projekt ustawy o systemie oceny Wykonanie prawa UE
energetycznej budynków

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

72.

o

Wprowadzenie regulacji dotyczących zasad
oceny energetycznej budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych, budynków
zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej, zasad działalności niezależnych
ekspertów do wydawania świadectw energetycznych. Wdrożenie dyrektywy 2002/91
Ujednolicenie przepisów w zakresie gospoProjekt ustawy o zmianie ustawy Konieczność wprowadzenia zmian do
darowania nieruchomościami stanowiącymi
ustawy wynikająca z analizy dotycho gospodarce nieruchomościami
własność Skarbu Państwa i jednostek samoczas stosowanych przepisów
rządu terytorialnego.
Doprecyzowanie przepisów oraz uściślenie
niektórych przepisów ustawy dotyczących
funkcjonowania zawodów związanych z
dziedziną nieruchomości, tj. rzeczoznawcy
majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.

73.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wprowadzenie systemowych rozwiąo komercjalizacji, restrukturyza- zań dotyczących funkcjonowania Grucji i prywatyzacji przedsiębior- py PKP
stwa państwowego PKP

Wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania Grupy PKP, które
zostaną zawarte w strategii dla transportu
kolejowego do roku 2009

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

74.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
o transporcie drogowym

Wdrożenie dyrektywy dotyczącej szkolenia
kierowców wykonujących transport drogowy – dyrektywa 2003/59/WE

MTiB

bip.mtib.gov.
pl
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75.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
– Prawo farmaceutyczne oraz
o zmianie innych ustaw

Przejęcie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego uprawnień Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie nadzoru nad
wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych. Dokonanie zmian przepisów
ustawy – Prawo farmaceutyczne wynikających
z
implementacji
dyrektyw
2004/24/WE, 2004/27/WE, 2004/28/WE

MZ

www.mz.gov.
pl

76.

Projekt ustawy o ratownictwie Kompleksowe uregulowanie systemu Wprowadzenie systemu ratownictwa meratownictwa medycznego
dycznego przy założeniu finansowania
medycznym
świadczeń przedszpitalnych z budżetu państwa

MZ

www.mz.gov.
pl

77.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Wprowadzenie regulacji racjonalizująo świadczeniach opieki zdrowot- cych gospodarkę finansową
nej finansowanych ze środków
publicznych oraz o zmianie innych ustaw

MZ

www.mz.gov.
pl

MZ

www.mz.gov.
pl

Wyeliminowanie nieprawidłowości w przepływie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki
zdrowotnej. Wzmocnienie nadzoru nad
NFZ. Ułatwienie ubezpieczonym dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej, eliminacja
wątpliwości interpretacyjnych, zapewnienie
przejrzystych zasad ustalania cen leków,
zapewnienie uczestnictwa Ministra Zdrowia w nadzorze nad prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi.
Wdrożenie dyrektywy 89/105

78.

Projekt ustawy o zapobieganiu Wprowadzenie przepisów adekwatnych Określenie zasad i trybu zapobiegania oraz
i zwalczaniu zakażeń i chorób do zmiennej sytuacji epidemiologicz- zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u
nej kraju
ludzi, rozpoznawanie i monitorowanie syzakaźnych u ludzi
tuacji epidemiologicznej, podejmowanie
działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia
źródeł zakażenia
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3

79.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Nadanie Prezesowi Urzędu uprawnień
o Urzędzie Rejestracji Produktów organu I instancji.
Leczniczych, Wyrobów MedyczUsprawnienie procesu rejestracji
nych i Produktów Biobójczych
– dyrektywa 2004/27

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi

4

5

6

7

Usprawnienie procedury rejestracji leków i
nadanie Prezesowi Urzędu uprawnień, jako
organowi I instancji, do wydawania decyzji
w tym zakresie oraz usprawnienie procesu
rejestracji

MZ

www.mz.gov.
pl

80.

Projekt ustawy o organizacji Wprowadzenie nowych przepisów
regulujących rynek cukru w związku z
rynku cukru i izoglukozy
reformą rynku cukru – rozporządzenia
Rady 318/2006, 319/2006, 320/2006

Zmiana przepisów pod kątem zabezpieczenia interesów producentów i plantatorów
oraz polskiego rynku w związku z reformą
dokonaną w tym zakresie przez UE

MRiRW

bip.minrol.go
v.pl

81.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prezentowanie przez zainteresowane
środowiska opinii o konieczności uzuo służbie zagranicznej
pełniania ustawy o przepisy umożliwiające lepsze stosowanie jej w praktyce

Określenie katalogu odesłań do ustawy o
służbie cywilnej, wraz z jednoznacznym
określeniem statusu prawnego urzędników
służby cywilnej zatrudnionych w służbie
zagranicznej.
Redefinicja katalogu stopni dyplomatycznych połączona z określeniem wymogów
koniecznych do otrzymania stopnia lub
awansu na kolejny stopień dyplomatyczny.
Wprowadzenie obowiązku udokumentowania niepodejmowania pracy, służby lub
współpracy z organami bezpieczeństwa
państwa w latach 1944-1990

MSZ

www.bip.msz.
gov.pl

82.

Projekt ustawy o zmianach Wprowadzenie nowego modelu współ- Zmiana koncepcji koordynacji polskiej
polityki europejskiej. Wprowadzenie zmian
w organizacji i funkcjonowaniu pracy z instytucjami UE
na szczeblu obsługi organów administracji
centralnych organów administrarządowej przez zintegrowanie obecnego
cji rządowej i jednostek im podMSZ i UKIE.
porządkowanych oraz o zmianie
niektórych ustaw

MSZ

www.bip.msz.
gov.pl
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Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2

3

83.

Projekt ustawy o współpracy na Międzynarodowe zobowiązania Polski
wynikające ze „Strategii Polskiej
rzecz rozwoju
Współpracy na rzecz Rozwoju” (przyjętej przez RM w dniu 21 października
2003 r.)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi

4

5

6

7

Uregulowanie kwestii uczestnictwa Polski
w międzynarodowej współpracy na rzecz
rozwoju i efektywnej realizacji programu
pomocy zagranicznej w sposób zgodny ze
standardami międzynarodowymi, wynikającymi z członkostwa Polski w Narodach
Zjednoczonych, OECD, a przede wszystkim w Unii Europejskiej

MSZ

www.bip.msz.
gov.pl

MAJ
84.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od spadków i darowizn

Dostosowanie do przepisów UE w Całkowite zwolnienie, zgodnie z określozakresie swobody przepływu kapitału
nymi w ustawie warunkami, od podatku
nabywców zaliczonych do grupy 0, tj. małżonka zstępnych, wstępnych pasierba, ojczyma i macochę

MF

bip.mf.gov.pl

85.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dostosowanie do przepisów UE w
zakresie pomocy publicznej oraz zniesienie zasady odpowiedzialności solidarnej podatników

Zniesienie niektórych ulg oraz zmiany w
zakresie opodatkowania podwyższenia
kapitału w spółkach kapitałowych oraz
wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych

MF

bip.mf.gov.pl

86.

Projekt ustawy o podatku od
nieruchomości oraz o zmianie
niektórych ustaw

Doprecyzowanie przepisów w celu
zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej oraz poszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do
zapłaty podatku od środków transportowych w celu dostosowania do dyrektywy 1999/62

Ujednolicenie zasad opodatkowania nieruchomości oraz uproszczenie przepisów
przez zastąpienie trzech podatków (rolnego, leśnego i od nieruchomości) jednym
podatkiem od nieruchomości

MF

bip.mf.gov.pl

87.

Projekt ustawy o podatku ekolo- Podatek ma zastąpić obecnie funkcjonujący podatek akcyzowy od samogicznym od samochodów
chodów osobowych i ich opodatkowanie w sposób niebudzący zastrzeżeń
Unii Europejskiej

Opodatkowanie samochodów podatkiem
płaconym przy pierwszej rejestracji na
terytorium kraju oraz uzależnienie opodatkowania od emisji szkodliwych substancji i
pojemności skokowej silnika

MF

bip.mf.gov.pl
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Istota projektu
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odpowiedzialny
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7

88.

Projekt ustawy o zasadach, trybie
stwierdzenia i zwrotu nadpłat za
lata 2000-2002 podatnikom podatku od towarów i usług oraz
podatków dochodowych prowadzącym zakłady pracy chronionej
albo zakłady aktywności zawodowej, w związku z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające brak przejściowych
unormowań w związku ze zmianami
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Uzupełnienie projektu o uregulowania
normujące zasady stwierdzenia nadpłat
podatku od towarów i usług oraz podatków
dochodowych powstałych w latach 20002002 u podatników prowadzących zakłady
pracy chronionej oraz tryb postępowania w
sprawach tych nadpłat

MF

bip.mf.gov.pl

89.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Poprawa efektywności i skuteczności Wprowadzenie regulacji prawnych, które
przyczynią się do: poprawy efektywności
o postępowaniu egzekucyjnym egzekucji administracyjnej
egzekucji przy zachowaniu większej dbałow administracji
ści o źródło opodatkowania, skuteczniejszego zabezpieczania zobowiązań publicznoprawnych, usystematyzowania środków
egzekucyjnych oraz uproszczenia tytułów
wykonawczych

MF

bip.mf.gov.pl

90.

Projekt ustawy o opłacie skarbo- Zniesienie możliwości zapłaty opłaty
skarbowej znakami tej opłaty – co
wej
spowoduje zmniejszenie kosztów budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego ponoszonych w związku
z obsługą tej daniny (druk i dystrybucja znaków)

Zniesienie opłaty skarbowej od podań i
załączników do podań oraz od weksli przy
jednoczesnym rozszerzeniu katalogu czynności urzędowych podlegających opłacie
skarbowej i weryfikacji wysokości stawek

MF

bip.mf.gov.pl

91.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wyrobie i rozlewie alkoholu
etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw

Uzupełnienie wymagań w zakresie
prowadzenia rejestrów działalności
regulowanej
dotyczących
rejestru
podmiotów wykonujących działalność
w zakresie wyrobu i przetwarzania
alkoholu etylowego oraz rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Doprecyzowanie przepisów w zakresie:
wniosków o wpis do rejestrów działalności
regulowanej, wykreślenia przedsiębiorcy z
rejestrów, skażania alkoholu etylowego

MRiRW

bip.minrol.go
v.pl
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92.

Projekt ustawy o produkcji napojów spirytusowych oraz rejestracji nazw pochodzenia geograficznego napojów spirytusowych

Rozporządzenie 1576/89 – stworzenie
krajowej list chronionych nazw pochodzenia geograficznego napojów spirytusowych

Określenie zasad wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów
spirytusowych oraz obrotu tymi wyrobami,
warunków ochrony na terytorium RP nazw
pochodzenia geograficznego napojów spirytusowych oraz wymagania dla tych wyrobów

MRiRW

bip.minrol.go
v.pl

93.

Projekt ustawy o wykonywaniu Zapewnienie odbywania przez skazakary pozbawienia wolności poza nego krótkotrwałej kary pozbawienia
zakładem karnym w systemie wolności poza zakładem karnym
dozoru elektronicznego

Wprowadzenie nowego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 6 miesięcy albo do roku, jeżeli czas pozostały do odbycia kary
nie jest dłuższy niż 6 miesięcy – system
dozoru elektronicznego

MS

www.bip.gov. Zgodnie z
decyzją
pl
RM z dnia
14.03.06

94.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Konieczność dokonania korekt w
obecnie obowiązującej ustawie wynio przeciwdziałaniu narkomanii
kająca z nieścisłości zidentyfikowanych w pierwszych miesiącach jej
funkcjonowania

Zmiana
definicji
konopi
włókienniczych
uwzględniająca pojawienie się nowego składnika w modyfikowanych genetycznie konopiach,
tj.: rozszerzenie definicji konopi, umożliwienie
skorzystania z dopłat dla uczestników szkolenia
na certyfikat instruktora lub specjalisty terapii
uzależnień oraz wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez policjantów

MZ

www.mz.gov.
pl

95.

zakończonego
Programu
Projekt ustawy o zmianie ustawy Rezultat
MATRA „Redefinicja odpowiedzialnoo służbie medycyny pracy
ści Ministerstwa Zdrowia za opiekę
zdrowotną nad pracującymi w Polsce”,
realizowanego w latach 2004-2005

Nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie niezbędnych zmian w regulacjach
dotyczących zawieranych przez pracodawców umów z zakresu świadczeń medycyny
pracy

MZ

www.mz.gov.
pl

96.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ma na celu wdrożenie rozporządzenia
o ochronie konkurencji i konsu- (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 październimentów
ka 2004 r.

Notyfikowanie UOKiK jako jednolitego
urzędu łącznikowego oraz współpracy międzyresortowej między Prezesem UOKiK a
KRRiT, Prezesem ULC, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w zakresie wdrażania rozporządzenia 2006/2004 WE

Prezes
UOKiK

www.bip.uoki
k.gov.pl
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97.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi

4

5

6

7

MTiB

bip.mtib.gov.
pl/

Zmiany w zakresie kontroli celnej przez
rozszerzenie uprawnień kontrolnych. Usunięcie luk w przepisach z zakresu stosunku
służbowego oraz wprowadzenie przepisu o
objęciu funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym

MF

bip.mf.gov.pl

Wejście w życie Konwencji podpisanej Ratyfikacja Konwencji następuje zgodnie z
przez Polskę dnia 16 maja 2005 r.
art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP, to jest
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie

MF

bip.mf.gov.pl

MG

bip.mgpips.go
v.pl

MG

bip.mgpips.go
v.pl

Projekt ustawy określającej zasa- Deficyt lokali socjalnych będących w Określenie zasad finansowego wsparcia
dy wsparcia gmin w budowie dyspozycji gmin, które są zobowiązane gmin w tworzeniu socjalnego zasobu
do zaspokajania potrzeb mieszkanio- mieszkaniowego
mieszkań socjalnych
wych społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób najuboższych, stwarza pilną
potrzebę przygotowania rozwiązań
prawnych i finansowych umożliwiających szybkie powiększenie tego typu
zasobów mieszkaniowych

CZERWIEC
98.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ustanowienie Szefa Służby Celnej
o Służbie Celnej oraz o zmianie in- jako centralnego organu administracji
rządowej i wyodrębnienie go ze
nych ustaw
struktury organizacyjnej MF

99.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów
pochodzących z przestępstwa oraz
o finansowaniu terroryzmu

100. Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE

Wdrożenie dyrektywy 2003/30/WE

o biokomponentach stosowanych
w paliwach ciekłych i biopaliwach
ciekłych oraz o zmianie niektórych ustaw

101. Projekt ustawy o zmianie ustawy Umożliwienie wykorzystania zasobów Zwiększenie sumarycznego obszaru stref w
o specjalnych
micznych

strefach

ekono- gruntów należących do Agencji Nieru- Polsce
chomości Rolnych Skarbu Państwa pod
realizację dużych celów inwestycyjnych
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MG

bip.mgpips.go
v.pl

103. Projekt ustawy o zmianie ustawy Konieczność wyciągnięcia wniosków z Zmiana kompetencji kadrowych w zakresie

MON

www.biuletyn
.mon.gov.pl

104. Projekt ustawy o emeryturach Potrzeba systemowego uregulowania Określenie uprawnień osób zatrudnionych

MPiPS

www.mps.gov
.pl/bip/

MRiRW

bip.minrol.go
v.pl

102. Projekt ustawy o zmianie ustawy Celem nowelizacji jest dalsze uprosz- Usunięcie barier utrudniających podejmoo swobodzie działalności gospo- czenie ewidencji działalności gospo- wanie przez przedsiębiorców działalności
darczej oraz modyfikacja przepisów o gospodarczej
darczej
ograniczaniu kontroli w odniesieniu do
firm prowadzących działalność gospodarczą w wielu miejscach

o służbie wojskowej żołnierzy prawie dwuletniego funkcjonowania
zawodowych
oraz
niektórych nowych przepisów regulujących przebieg służby wojskowej żołnierzy zainnych ustaw
wodowych.
Potrzeba
poprawienia
efektywności systemu kadrowego w
Siłach Zbrojnych RP

pomostowych i rekompensatach

105. Projekt

nowelizacji
o Izbach Rolniczych
14 grudnia 1995 r.

z

powoływania i zwalniania z zawodowej
służby wojskowej.
Wprowadzenie przepisów dotyczących
reaktywowania żołnierzy do pełnienia zawodowej służby wojskowej w związku z
uchyleniem lub unieważnieniem decyzji o
zwolnieniu z tej służby.
Wydłużenie okresu przejściowego dla podoficerów do uzyskania tożsamości posiadanego stopnia ze stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego

uprawnień do przechodzenia na wcze- w branżach lub na stanowiskach, które w
śniejsze emerytury
starym systemie miały uprawnienia do
wcześniejszej emerytury, a które nie nabyły
prawa do szczególnych uprawnień. Osoby
te będą uprawnione do świadczeń określonych w projekcie – emerytur pomostowych
i rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach

ustawy Potrzeba nowelizacji ustawy wynika z
dnia oczekiwań środowiska rolniczego, a w
szczególności z postulatów zgłaszanych przez Wojewódzkie Izby Rolnicze i Krajową Radę Izb Rolniczych

Celem nowelizacji ustawy jest dostosowanie do przepisów wspólnej polityki rolnej
oraz wzmocnienie kompetencji samorządu
rolniczego i lepsze wykorzystanie jego
potencjału w realizacji polityki rolnej państwa
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ustanowienia nowych
zasad powoływania i funkcjonowania
syndyka w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Zaproponowano ustalenie m.in. wymogów
kwalifikacyjnych dla kandydatów na syndyków, odpowiedzialności nadzorcy sądowego i zarządcy oraz zakresu obowiązków
syndyka i zasad nadzoru sędziego komisarza nad wykonywania obowiązków syndyka

MS

www.bip.gov.
pl

107. Projekt ustawy o biegłych sądo- Kompleksowe uregulowanie kwestii Zaproponowano instytucjonalne uregulo-

MS

www.bip.gov.
pl

108. Projekt ustawy o zmianie ustawy Poszerzenie uprawnień pokrzywdzone- Zaproponowano regulacje zmierzające do

MS

www.bip.gov.
pl

109. Projekt ustawy o zmianie ustawy Zminimalizowanie

instytucji sądów Ograniczenie udziału ławników w postęławniczych na rzecz sądownictwa za- powaniu sądowym w rozpoznawaniu niewodowego, wysokokwalifikowanego których kategorii spraw
ze względu na coraz większą złożoność spraw

MS

www.bip.gov. Zmiana
tytułu
pl
ustawy

110. Projekt ustawy o zmianie ustawy Przeciwdziałanie najcięższej przestęp- Zaproponowano m.in. racjonalizację sys-

MS

www.bip.gov.
pl

111. Projekt ustawy o zmianie ustawy Wprowadzenie jasnych i czytelnych Zaproponowano regulacje mające na celu

MS

www.bip.gov.
pl

106. Projekt ustawy o licencji syndyka Konieczność

wych

- Kodeks postępowania karnego

– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
– Kodeks karny

związanych ze statutem biegłych sądowych oraz zasadami wydawania
przez nich opinii. Dotychczasowe uregulowania są fragmentaryczne i zawarte są w aktach prawnych różnej
rangi

go w postępowaniu karnym

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres BIP

Uwagi
7

wania funkcji biegłego sądowego oraz
określenie warunków i trybu wydawania
opinii przez instytucje oraz instytucje naukowe, naukowo-badawcze i specjalistyczne

uproszczenia procedur oraz zapewnienia
respektowania praw ofiar przestępstw

czości przeciwko życiu i zakończenie temu kar oraz zasad odpowiedzialności
oraz wprowadzenie rzeczywistej izola- karnej
cji więziennej sprawcy skazanego na
karę pozbawienia wolności

– Prawo o adwokaturze, ustawy zasad stosowania przez Ministra Sprao radcach prawnych i ustawy wiedliwości środków nadzoru nad
adwokatami, radcami prawnymi i nota– Prawo o notariacie
riuszami

zwiększenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości wobec korporacji zawodów
prawniczych (adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników) i wprowadzenie jasnych kryteriów oraz zasad sprawowanego przez MS środków nadzoru
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112. Projekt ustawy o zmianie ustawy Racjonalizacja odpowiedzialności za Zaproponowano m.in. obniżenie wieku

MS

www.bip.gov.
pl

113. Projekt ustawy o zmianie ustawy Usprawnienie funkcjonowania Proku- Zaproponowano m.in. wyodrębnienie pionu

MS

www.bip.gov.
pl

114. Projekt ustawy o zmianie ustawy Zapewnienie

MS

w ww.bip.gov.

– Kodeks wykroczeń oraz ustawy drobne czyny zabronione oraz za- odpowiedzialności karno-administracyjnej,
– Kodeks postępowania w spra- ostrzenie kar za najbardziej uciążliwe uproszczenie i przyspieszenie postępowaspołecznie wykroczenia
nia, zwalczanie drobnej, ale uciążliwej
wach o wykroczenia
recydywy
o prokuraturze i niektórych in- ratury
nych ustaw

zwalczania przestępczości zorganizowanej,
likwidację prokuratorskiego nadzoru administracyjnego i zmianę zasad wynagradzania sędziów i prokuratorów

skutecznego przeciw- Kompleksowe uregulowanie odrębności
postępowania w sprawach nieletnich
o postępowaniu w sprawach nie- działania przestępczości nieletnich
letnich

pl

115. Projekt ustawy o zmianie ustawy Dalsze rozszerzenie zakresu mediacji

Propozycje rozwiązań mające na celu rozszerzenie zakresu mediacji

MS

www.bip.gov.
pl

116. Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE

Ułatwienie dostępu do informacji i dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz umożliwienia rejestracji podmiotów
drogą elektroniczną.

MS

www.bip.gov.
pl

MS

www.bip.gov.
pl

– Kodeks postępowania cywilnego
o Krajowym Rejestrze Sądowym

Implementacja dyrektywy 2003/58 WE,
która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2007 r. w sprawie elektronicznego dostępu
do rejestrów

117. Projekt ustawy o spółdzielni Eu- Wykonanie prawa UE
ropejskiej

Utworzenie nowej formy organizacyjnej
pozwalającej na prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej i społecznej
w obrębie Wspólnot Europejskich. Dostosowanie prawa krajowego do rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 oraz dyrektywy 2003/72
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Propozycja likwidacji sądów i prokuratur
wojskowych

MS

www.bip.gov.
pl

119. Projekt ustawy o zmianie ustawy Ujednolicenie kształcenia aplikantów Propozycja zreformowania systemu kształ-

MS

www.bip.gov.
pl

120. Projekt ustawy o zmianie ustawy Wprowadzenie mechanizmów ochrony Projekt ustawy ma na celu umożliwienie

MSP

www.msp.gov
.pl

121. Projekt ustawy o nadzorze nad Wprowadzenie jednolitych standardów Zapewnienie kompetentnego i efektywne-

MSP

www.msp.gov
.pl

122. Projekt nowelizacji ustawy kom- Wzmocnienie samorządu terytorialne- Propozycja przekazania niektórych zadań i

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

MŚ

www.mos.gov
.pl

ustawy o uchyleniu Reforma wymiaru sprawiedliwości
ustawy – Prawo o ustroju sądów
wojskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

118. Projekt

o Krajowym Centrum Szkolenia sądowych i prokuratorskich
Kadr Sądów Powszechnych i
Prokuratury
– Kodeks spółek handlowych

spółek o strategicznym
przed wrogim przejęciem

cenia aplikantów sądowych i prokuratorskich

znaczeniu Skarbowi Państwa wprowadzenie mechanizmów sprawowania kontroli nad spółkami
o strategicznym znaczeniu dla gospodarki
oraz ich rozwoju

spółkami z udziałem Skarbu Pań- nadzoru właścicielskiego nad podmio- go zarządzania oraz wprowadzenie jednolitych standardów nadzoru właścicielskiego
stwa i przedsiębiorstwami pań- tami z udziałem Skarbu Państwa
stwowymi
petencyjnej

go

123. Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE
– Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw

kompetencji wykonywanych przez wojewodów oraz racjonalizacji podziału kompetencji między samorządem terytorialnym
a administracją rządową
Transpozycja dyrektywy 2004/35. Zlikwidowanie barier w konkurencyjności podmiotów gospodarczych, gospodarujących w
różnych krajach Wspólnoty, których działalność może stać się źródłem bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody lub
szkody w środowisku
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Umożliwienie realizacji mechanizmów
Protokołu z Kioto oraz zaproponowanie
procedur, kompetencji organów oraz systemu realizacji działań wynikających z
zobowiązań międzynarodowych.

MŚ

www.mos.gov
.pl

125. Projekt ustawy o zwalczaniu zja- Wykonanie prawa UE

Kompleksowe ujęcie zagrożeń „internetowych” (spam, malware, wirusy, robaki
Doprecyzowanie wdrożenia dyrektywy
internetowe i inne) oraz rozszerzenie za2002/58/WE
kresu ochrony przed tymi zjawiskami

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

126. Projekt ustawy dotyczący realiza- Notyfikacja przepisów w zakresie Usprawnienie realizacji inwestycji infra-

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

127. Projekt ustawy o zmianie ustawy Wykonanie prawa UE

Dostosowanie ustawy – Prawo telekomunikacyjne do pakietu dyrektyw z 2002 r. oraz
znowelizowanie przepisów, które w czasie
obowiązywania ustawy rodziły problemy
interpretacyjne.
Wdrożenie
dyrektywy
2002/21

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

128. Projekt ustawy o zmianie ustawy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z Zmiana przepisów w szczególności doty-

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

MZ

www.mz.gov.
pl

124. Projekt ustawy o zarządzaniu Wykonanie prawa UE
krajowymi i sektorowymi limitami emisji gazów cieplarnianych
i innych substancji

Utworzenie podstaw Krajowego Rejestru
Emisji
Zanieczyszczeń
–
dyrektywa
2004/101
wiska spamu i spyware’u

cji obiektów liniowych (lata 2006- rozwoju inwestycji infrastrukturalnych strukturalnych
dot. procedur obowiązujących w aktu2013)
alnym systemie prawa

– Prawo telekomunikacyjne

o spółdzielniach mieszkaniowych dnia 20 kwietnia 2005 r. (syg. akt czących: warunków przekształcenia spółK42/02) orzekającego niezgodność z dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
i ustawy – Prawo spółdzielcze
Konstytucją niektórych przepisów
mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub na odrębną własność oraz warunków nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

129. Projekt ustawy o zmianie ustawy Odnotowanie

zwiększenia
o wychowaniu w trzeźwości napojów alkoholowych
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

spożycia Zmiana przepisów dotyczących zmiany
godziny reklamowania napojów alkoholowych w środkach masowego przekazu
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Szef
KPRM

bip.kprm.gov.
pl

130. Projekt nowelizacji ustawy z dnia Wykonanie

zaleceń pokontrolnych Określenie warunków jakie powinien speł12 września 2002 r. o normaliza- NIK dotyczących kandydatów na pre- niać kandydat na prezesa PKN oraz zakresu
zesa PKN
sprawowania nadzoru PRM nad prezesem
cji
PKN-u

procedury
weryfikacji, Szef Służ- www.bip.usc.
kompetencji kierowniczych właściwych dla by Cywilgov.pl
wyższych stanowisk w służbie cywilnej,
nej
prowadzonej przez Szefa SC, a dostępnej
dla każdej zainteresowanej osoby z wyższym wykształceniem.

131. Projekt ustawy o zmianie ustawy Modyfikacji przepisów oraz usunięcie Wprowadzenie
o służbie cywilnej oraz niektó- luk prawnych
rych innych ustaw

Możliwości przeniesienia członka korpusu
służby cywilnej na stanowisko dyrektora
lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej bez konieczności przeprowadzania
konkursu.
Określenie kompetencji sądów do rozpatrywania sporów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego i konkursów na wyższe stanowiska

132. Projekt ustawy o promocji go- Potrzeba utworzenia Agencji Pomocy Wzrost konkurencyjności i promocji polspodarki polskiej i wspieraniu
przedsiębiorców działających na
jednolitym rynku Unii Europejskiej i w Krajach Trzecich

Gospodarczej, której celem będzie skich przedsiębiorstw na rynku UE i w
wspieranie polskiego eksportu, promo- krajach trzecich
cja gospodarki polskiej za granicą,
zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych

MG

bip.mgpips.go
v.pl
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133. Projekt ustawy o zmianie ustawy Konieczność doprecyzowania przepi- Doprecyzowanie definicji, określenie ko-

MPiPS

www.mps.gov
.pl/bip/

134. Projekt ustawy o zmianie ustawy Uporządkowanie spraw związanych ze Zaproponowanie ministra właściwego do

MRiRW

bip.minrol.go
v.pl

o działalności pożytku publiczne- sów dot. m.in. definicji organizacji
pozarządowej modyfikacji procedur
go i o wolontariacie
konkursowych, mechanizmów kontrolnych oraz rozdziału między statutową
działalnością odpłatną pożytku publicznego a działalnością gospodarczą

nieczność konsultowania przez organy
administracji publicznej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
doprecyzowanie regulacji dot. rozdziału
statutowej działalności odpłatnej od działalności gospodarczej, modyfikacja procedur konkursowych pozwalająca na przekazywanie małych dotacji bez przeprowadzania konkursu, doprecyzowanie przepisów
dot. Rady Działalności Pożytku Publicznego, wprowadzenie zmian w zakresie mechanizmów kontrolnych

o gospodarowaniu nieruchomo- sprawowaniem nadzoru nad nieruchościami rolnymi Skarbu Państwa mościami rolnymi Skarbu Państwa
oraz ustawy o działach administracji rządowej

spraw rozwoju wsi jako właściwego do
sprawowania nadzoru nad nieruchomościami rolnymi będącymi własnością Skarbu Państwa

ustawy
zmieniającej Dostosowanie do przepisów UE
ustawę o uruchamianiu środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Rozporządzenie Rady 1290/2005 oraz akty
wykonawcze do niego

MRiRW

bip.minrol.go
v.pl

136. Projekt ustawy o ustanowieniu Powstrzymanie technicznej dekapitali- Podniesienie skuteczności realizacji usta-

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

137. Projekt ustawy o zmianie ustawy Pełniejsze uregulowanie zasad dot. Propozycje zmierzające do skorelowania

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

135. Projekt

programu wieloletniego „Moder- zacji sprzętu używanego przez te służ- wowych zadań w zakresie ochrony bezpienizacja techniczna Policji, Straży by oraz poprawę wyposażenia tych czeństwa i porządku publicznego
Granicznej, Państwowej Straży służb
Pożarnej, Biura Ochrony Rządu
i Służby Więziennej”
o BOR oraz niektórych innych przebiegu służby w BOR oraz
oszczędności budżetowe przez ograniustaw
czenie wydatków BOR na realizację
uprawnień socjalnych

przepisów dot. BOR z unormowaniami
występującymi w innych służbach mundurowych, uporządkowanie i doprecyzowanie
przepisów ustawy
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138. Projekt ustawy o ustanowieniu Zapewnienie systemu łączności radio- Propozycja zapewnienia środków finanso-

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

139. Projekt ustawy o zmianie ustawy Weryfikacja przepisów uwzględniająca Doprecyzowania m.in. możliwości wyko-

MSWiA

bip.mswia.go
v.pl

140. Projekt ustawy w sprawie wyra- Międzynarodowe zobowiązania Polski Polska złożyła jednostronną „deklarację”, że

MSZ

www.bip.msz.
gov.pl

141. Projekt ustawy o zmianie ustawy Realizacja skierowanego do Sejmu RP Projekt ustawy ma na celu określenie praw

MTiB

bip.mtib.gov.
pl

142. Projekt ustawy o zmianie ustawy Uregulowanie procedury przed Urzę- Wprowadzenie mechanizmów pozwalają-

MG

bip.mgpips.go
v.pl

programu wieloletniego „Budowa, wdrożenie i eksploatacja
ogólnokrajowego systemu łączności radiowej TETRA w latach
2006-2016”
o ochronie osób i mienia

żenia zgody na ratyfikację Protokołu nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

wej obejmującego wszystkie służby wych na budowę, wdrożenie i eksploatację
związane z zapewnieniem bezpieczeń- systemu TETRA
stwa, ratownictwa i porządku publicznego

7-letnie doświadczenie organów admi- nywania działalności przez pełnomocnika
nistracji oraz środowiska zawodowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
w zakresie ochrony
oraz uregulowanie spraw dotyczących
otrzymywania licencji, a także warunków
wykonywania ochrony obszarów, obiektów
i urządzeń
– wynikające z Protokołu nr 14 przyjętego przez RE w maju 2004 r. i podpisanego przez Polskę w listopadzie
2004 r.

przyjmuje działanie Protokołu bez skutków
„retro-aktywnych”. Chroni ona Polskę przed
możliwością orzekania przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka w kwestii roszczeń
w sprawach sprzed przyjęcia przez Polskę
Konwencji, tj. sprzed 1991 r. (np. roszczeń
dotyczących spraw z czasu II wojny)

o ochronie praw lokatorów, postanowienia Trybunału Konstytucyj- lokatorów oraz praw i obowiązków właścimieszkaniowym zasobie gminy nego z dnia 29 czerwca 2005 r. (sygn. cieli lokali mieszkalnych przez komplekakt S 1/02), w którym Trybunał wska- sowe uregulowania w tym zakresie
i o zmianie Kodeksu cywilnego
zał na uchybienia i luki w prawie, których usunięcie jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego

– Prawo własności przemysłowej dem Patentowym RP uznawania w cych na przeciwdziałanie nadużyciom w
i ustawy o dokonywaniu europej- Polsce skutków międzynarodowej reje- zakresie praw patentowych
skich zgłoszeń patentowych oraz stracji znaków towarowych
skutkach patentu europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej

