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STYCZEŃ
1.

Uproszczenie procedur
planistycznych, przyczyniające się
do wzrostu podaży gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe,
pokrycia ich planami miejscowymi
i przyśpieszenia procedur
inwestycyjnych.

Podstawowe projektowane zmiany
dotyczą:
- zmiany wysokości minimalnych
sum gwarancyjnych,
- rozszerzenia odpowiedzialności
UFG za niektóre rodzaje szkód,
- zmiany państwa umiejscowienia
ryzyka w przypadku importu
pojazdu mechanicznego,
wprowadzenia
obowiązku
dostarczenia ubezpieczonemu, w
ciągu 15 dni od zakończenia
umowy, zaświadczenia o przebiegu
ubezpieczenia.

2

Elżbieta Szelińska
Dyrektor Departamentu
Ładu Przestrzennego i
Architektury
MB

Piotr Soroczyński –
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów.

MF

bip.mf.gov.pl

Ustawa o zmianie ustawy o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych oraz
ustawy o działalności
ubezpieczeniowej

Potrzeba uproszczenia i
doprecyzowania przepisów, a
także zwiększenia partycypacji
społecznej w procesie
planowania i zagospodarowania
przestrzennego. Uzyskanie
jednoznaczności brzmienia
przepisów i procedur.
Dokument został wymieniony w
załączniku do umowy
koalicyjnej.
Zmiany konieczne są w związku
z implementacją do prawa
polskiego postanowień tzw.
Piątej Dyrektywy
Komunikacyjnej 2005/14/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 11 maja 2005 r.
Termin implementacji to 11
czerwca 2007 r.

bip.mb.gov.pl
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
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4.

Projekt ustawy o medalu
„Za Zasługi dla
Obronności Kraju”

Dezaktualizacja regulacji
związanych z całokształtem
problemów wiążących się z
nadawaniem tego medalu.
Przeniesienie całości regulacji
tej problematyki do ustawy.

Proponowane w projekcie rozwiązania
mają głównie na celu określenie:
- podmiotów, którym może być
nadany medal, a także
warunków jakie muszą te
podmioty spełniać;
- organu nadającego medal;
- wzoru odznaki medalu;
- zasad i trybu przedstawiania
wniosków o nadanie medalu i
trybu wręczania medalu;
- przypadków, w których następuje
utrata medalu.
Proponowane w projekcie rozwiązania
mają głównie na celu określenie:
- podmiotów, którym może być
nadany medal, a także
warunków jakie muszą te
podmioty spełniać;
- organu nadającego medal;
- wzoru odznaki medalu;
- zasad i trybu przedstawiania
wniosków o nadanie medalu i
trybu wręczania medalu;
- przypadków, w których następuje
utrata medalu.

Konieczność
uchylenia Projekt zakłada uchylenie
przedmiotowej ustawy ze
przedmiotowej ustawy.
względu na wady prawne
regulacji.

3

Jacek Olbrycht
Dyrektor Departamentu
Kadr

MON

Jacek Olbrycht
Dyrektor Departamentu
Kadr

MON

Kazimierz Kuberski
Podsekretarz Stanu
MPiPS

http://www.mps.
gov.pl/bip

Projekt ustawy uchylającej
ustawę z dnia 8 czerwca 2001
r. o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym
psychologów

Dezaktualizacja regulacji
związanych z całokształtem
problemów wiążących się z
nadawaniem tego medalu.
Przeniesienie całości regulacji
tej problematyki do ustawy.

www.biuletyn.mon.gov.pl

5.

Projekt ustawy o medalu
„Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny”

www.biuletyn.mon.gov.pl
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Wprowadzenie nowej ustawy
pozwoli na zwiększenie
aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych, wzrost
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych – szczególnie
na otwartym rynku pracy.

Założenia stanowić będą podstawę
do przygotowania projektu ustawy
o wspieraniu zatrudnienia i
integracji osób niepełnosprawnych,
przy czym powinny uwzględniać
nowe rozwiązania Komisji
Europejskiej w zakresie pomocy
publicznej dla przedsiębiorców.

6.

Założenia do projektu
ustawy o wspieraniu
zatrudnienia i integracji
osób niepełnosprawnych

Ze względu na przedłużające się
prace KE nad rozporządzeniem w
tej sprawie, którego przepisy będą
miały zasadniczy wpływ na
regulacje krajowe, na dzień
dzisiejszy nie jest możliwe
szczegółowe określenie terminu
przedłożenia projektu założeń
Radzie Ministrów.
Wstępnie planowano wejście w
życie ustawy w 2008 r.

7.

Zmiany wynikają z 3-letnich
doświadczeń w stosowaniu
przez Agencję Nieruchomości
Rolnych przepisów ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego i
mają służyć udrożnieniu
systemu obrotu ziemia rolniczą,
umożliwić łatwiejsze
pozyskiwanie ziemi przez
rolników indywidualnych oraz
gwarantować Agencji
skuteczniejszą kontrolę nad
obrotem gruntami rolnymi.

Zmiana definicji rolnika
indywidualnego oraz gospodarstwa
rodzinnego.
Zmiana zasad przeprowadzania
przetargów ograniczonych.
Ograniczenie pierwokupu Agencji
tylko do nieruchomości rolnych nie
mniejszych niż 1 ha.
Zwiększenie uprawnień Skarbu
Państwa w stosunku do
nieruchomości rolnych
stanowiących przedmiot
użytkowania wieczystego.

4

MPiPS

Jan Bielański Dyrektor
Departamentu
Gospodarki Ziemią
MRiRW

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego oraz o
zmianie niektórych innych
ustaw

Alina Wojtowicz –
Pomierna
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób
Niepełnosprawnych

http://www.mps.gov.pl/bip
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Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt
gospodarskich

Konieczność zmiany organizacji
hodowli, wynikająca z
postępującego procesu jej
uspołeczniania, dążenie do
uproszczenia prawa w tym
zakresie i rezygnacji z niektórych
obowiązujących zezwoleń.

Zwiększenie kompetencji związków i
organizacji hodowców prowadzących
księgi zwierząt hodowlanych, z
równoczesnym ograniczeniem zadań
jednostek państwowych

Projekt ustawy o organizacji
rynku mleka i przetworów
mlecznych

Uwzględnienie zmian w
ustawodawstwie unijnym,
uwzględnienie doświadczeń
ARR w administrowaniu
mechanizmami Wspólnej
Polityki Rolnej.
Potrzeba poszerzenia
uprawnień pokrzywdzonego w
postępowaniu karnym.

Stworzenie ustawy o charakterze
kompetencyjnym, uwzględniającej
zmiany w ustawodawstwie UE.

8.

10.

Celem nowelizacji jest
uproszczenie procedur, a także
ukierunkowanie przepisów
Kodeksu na respektowanie praw
ofiar przestępstw.

Prokurator Andrzej
Ważny, Departament
Legislacyjno-Prawny
MS

5

www.ms.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks
postępowania karnego,
ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks
postępowania karnego,
ustawy - Kodeks
postępowania w sprawach o
wykroczenia oraz ustawy o
kuratorach sądowych

MRiRW

Ewa Domańska
Naczelnik Wydziału
Mleczarstwa w
Departamencie Rynków
Rolnych MRiRW

www.bip.mi
nrol.gov.pl

9.

MRiRW

Hanna Kostrzewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
MRiRW

www.bip.minrol.g
ov.pl
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks karny
skarbowy, ustawy –kodeks
karny wykonawczy, ustawy
– Kodeks wykroczeń oraz
ustawy Prawo prasowe

Projekt ustawy zawiera
przepisy mające na celu
implementację do prawa
polskiego postanowień Decyzji
ramowej Rady
2005/212/WSiSW w sprawie
konfiskaty korzyści, narzędzi i
mienia pochodzących z
przestępstwa.

Zapewnienie konfiskaty nie tylko
mienia pochodzącego z danego
przestępstwa, przedmiotów lub
narzędzi służących lub
przeznaczonych do jego
popełnienia, czy tez korzyści
pochodzących z przestępstwa ale
także tzw. konfiskaty rozszerzonej,
która jest czymś więcej niż
przewidziany w prawie polskim
przepadek. W przypadku skazania
za przestępstwo popełnione w
zorganizowanej grupie przestępczej
lub przestępstwo o charakterze
terrorystycznym projekt przewiduje
możliwość konfiskaty także mienia
lub korzyści, które pochodzą z
innej działalności przestępczej
sprawcy.

11.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw

Wprowadzenie przepisów
umożliwiających wykonywanie
orzeczeń dot. środków, które na
gruncie prawa polskiego znajdują
swój odpowiednik w instytucjach
kary grzywny, kary pieniężnej
orzekanej wobec podmiotów
zbiorowych, środków karnych w
postaci obowiązku naprawiania
szkody, nawiązki oraz świadczenia
pieniężnego, a także orzeczenia
zasądzającego od skazanego koszty
sądowe – bezpośrednio na
podstawie orzeczeń właściwych
organów sądowych innych państw
UE, wydanych w następstwie
zakończonego w tych państwach
postępowania karnego.

6

Prokurator Elżbieta
Sidwa Departament
Legislacyjno-Prawny

MS

Prokurator Cezary
Michalczuk
Departament
Współpracy
Międzynarodowej i
Prawa Europejskiego

www.ms.gov.pl

Projekt ustawy zawiera
przepisy mające na celu
implementację do prawa
polskiego postanowień Decyzji
ramowej Rady
2005/214/WSiSW w/s
stosowania zasady wzajemnego
uznawania do kar o charakterze
pieniężnym.

MS

Prokurator Cezary
Michalczuk
Departament
Współpracy
Międzynarodowej i
Prawa Europejskiego

www.ms.gov.pl

12.
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Usprawnienie i przyspieszenie
postępowania wykonawczego
w sprawach karnych oraz
racjonalizacja systemu
wykonywania kar.

Urealnienie wykonywania kary
ograniczenia wolności,
usprawnienie wykonywania kary
grzywny poprzez m.in. przekazanie
egzekucji grzywien urzędom
skarbowym oraz przeniesienie na
skazanych części kosztów
odbywania kary pozbawienia
wolności.

Autopoprawka do
rządowego projektu ustawy
o rekompensatach za
przejęte przez państwo
nieruchomości oraz
niektóre inne składniki
mienia (druk nr 133)

Kolegium MSP rozpatrzyło i
zaakceptowało koncepcję
poprawki znajdującego się w
Sejmie po pierwszym czytaniu
projektu ustawy. Poprawka
wprowadza równoległą do
ścieżki gotówkowej, ścieżkę
realizacji roszczenia w formie
naturalnej, tj. z nieruchomości
znajdujących się w Zasobie
ANR.

Podczas pierwszego czytania w
Sejmie projektu ustawy o
rekompensatach za przejęte przez
państwo nieruchomości oraz
niektóre inne składniki mienia,
Minister Skarbu Państwa
zapowiedział złożenie
autopoprawki dotyczącej
możliwości odzyskania mienia w
naturze.

Projekt ustawy
upoważniającej do
ratyfikacji „Protokołu
zmieniającego Konwencję
wiedeńską o
odpowiedzialności cywilnej
za szkodę jądrową”

Polska jest stroną Konwencji
Wiedeńskiej.

Protokół poprawia sytuację osób
poszkodowanych wskutek wypadku
jądrowego:
– wprowadza poszerzoną definicję
szkody jądrowej,
– podwyższa minimalna kwotową
granicę odpowiedzialności.

13.

7

MS

MSP

MŚ/PAA

Magdalena Falkowska
– Naczelnik Wydziału
Reprywatyzacji i
Gospodarki Funduszem
w Departamencie
Ewidencji,
Reprywatyzacji,
Rekompensat i
Udostępniania Akcji

Anna Karaskiewicz –
specjalista w
Departamencie
Współpracy z
Zagranicą i
Integracji Europejskiej
PAA

www.paa.gov.pl/BI
P/index.htm

15.

Sędzia Marek Motuk,
Dyrektor Departamentu
Wykonania Orzeczeń i
Probacji

www.bip.msp.gov.pl

14.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy oraz
niektórych innych ustaw

www.ms.gov.pl
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Projekt ustawy o
komercjalizacji
państwowego
przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej
„Poczta Polska”

Ustawa ma umożliwić
komercjalizację p.p.u.p.
„Poczta Polska”, która z uwagi
na zbliżającą się pełną
liberalizację rynku usług
pocztowych jest niezbędna w
celu umożliwienia Poczcie
Polskiej funkcjonowania w
warunkach konkurencyjnych.

Istotą projektu jest komercjalizacja
państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta
Polska”.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo
telekomunikacyjne

Nowelizacja ma na celu
pełniejsze dostosowanie
ustawy do pakietu dyrektyw z
2002 r., a także
znowelizowanie przepisów,
które w czasie obowiązywania
ustawy okazały się być nie w
pełni odpowiadające
potrzebom rynku lub
powodowały problemy
Interpretacyjne.

Potrzeba usprawnienia niektórych
mechanizmów i instytucji, w tym
usprawnienie mechanizmów
regulacyjnych, jakimi posługuje się
Prezes UKE oraz zawarcie regulacji
dotyczących spamu i spyware’u,
ponieważ podczas prac nad
założeniami do ustawy o spamie i
spyware stwierdzono, że nie wydaje
się celowe tworzenie odrębnej
ustawy w tym zakresie.

Wdrożenie nowego systemu
zdobywania uprawnień do
kierowania pojazdami.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego, poprzez podniesienie
kwalifikacji kierujących pojazdami;
minimalizacja negatywnych
zjawisk związanych z procesem
uzyskiwania uprawnień do
kierowania pojazdami, takich jak:
oszustwa, nierzetelne wykonywanie
usług w zakresie szkolenia
kierowców, korupcja.

16.

Projekt ustawy o osobach
kierujących pojazdami

MT

Nina Gajewska –
Starszy Specjalista
Departament Dróg i
Transportu Drogowego
MT

bip.mtib.gov.pl

8

MT

Beata Dobrzyńska–
Borucka – Naczelnik
Wydziału,
Dariusz Dąbek –
Naczelnik Wydziału
Departament
Telekomunikacji

bip.mtib.gov.pl

18.

bip.mtib.gov.pl

17.

K. Jabłonka –
Departament Poczty
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19.

Akt prawny wdrażający do
krajowego systemu prawnego
postanowienia Dyrektywy
2004/108/WE w sprawie
zbliżenia ustawodawstw
państw UE odnoszących się do
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
uchylająca dyrektywę
89/336/EWG, zawierający
regulacje dotyczące wszelkich
urządzeń elektrycznych i
elektronicznych podatnych na
oddziaływanie pola
elektromagnetycznego lub
wytwarzających tego rodzaju
pole.

Projekt ustawy określa zasadnicze
wymagania dotyczące
kompatybilności
elektromagnetycznej przy
wprowadzaniu urządzeń do obrotu
lub użytkowania oraz procedury
oceny zgodności z tymi
wymaganiami.

Konieczność dokonania zmian
w obecnie obowiązującej
ustawie.

Ograniczenie wypłat dla spółek,
które zawarły umowę o budowę i
eksploatację
lub
wyłącznie
eksploatacje autostrady płatnej.

MT

Bożena Czubak –
Naczelnik Wydziału
Departament Kolei i
Transportu Kolejowego

Marek Wysocki –
Naczelnik Wydziału
Departament
Telekomunikacji

MT

9

MT

Agnieszka Buczma –
Starszy Specjalista
Departament Dróg i
Transportu Drogowego

bip.mtib.go
v.pl

Projekt ustawy w sprawie
kompatybilności
elektromagnetycznej

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o autostradach
płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym

Wdrożenie rozwiązań dotyczących
funkcjonowania Grupy PKP
wynikających ze „Strategii dla
transportu kolejowego do roku
2009”

bip.mtib.gov.pl

21.

Wprowadzenie systemowych
rozwiązań dotyczących
funkcjonowania Grupy PKP.

bip.mtib.gov
.pl

20.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i
prywatyzacji
przedsiębiorstwa
państwowego PKP
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22.

Stworzenie prawnego systemu
oddłużenia spółek PKP
Przewozy Regionalne sp. z o.o.
i częściowego PKP SA.

10

MT

Małgorzata Łojewska
Dyrektor Departamentu
Kolei i Transportu
Kolejowego

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w
MZ

MZ

www.mz.gov.pl

Umożliwienie
wypłacenia
ze
środków Funduszu Kolejowego
rekompensat dla PKP Przewozy
Regionalne sp. z o.o. i PKP S.A. za
realizację przewozów regionalnych
i międzywojewódzkich, a także
dofinansowanie
spłaty
starych
kredytów PKP S.A.
Projekt ustawy o niektórych Konieczność uregulowania
Uregulowanie kwalifikacji
zawodach medycznych
wymagań kwalifikacyjnych do niezbędnych do wykonywania
wykonywania wybranych
zawodów medycznych objętych
zawodów medycznych
ogólnym systemem uznawania
objętych ogólnym systemem
kwalifikacji zawodowych,
uznawania kwalifikacji
prowadzenie rejestru osób
zawodowych. Jest to niezbędne wykonujących zawód medyczny,
do wyeliminowania zagrożeń
zasad wykonywania zawodów
dla pacjentów, wynikających z medycznych, zasad
wykonywania świadczeń
odpowiedzialności zawodowej.
zdrowotnych przez osoby nie
posiadające wiedzy i
umiejętności w danym
zawodzie medycznym oraz dla
pełnej realizacji zasady
swobody przepływu osób w
UE.

bip.mtib.go
v.pl

23.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Funduszu
Kolejowym oraz ustawy o
finansowaniu
infrastruktury transportu
lądowego

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

24.

Zmiana ustawy ma na celu m.in.
zmianę przepisów nasuwających
wątpliwości interpretacyjne,
uregulowanie na poziomie
ustawowym kwestii kwalifikacji
koniecznych do wykonywania
świadczeń z zakresu psychoterapii
uzależnień, poprawę
funkcjonowania gminnych komisji
rozwiązywania problemów
alkoholowych. Zmiany dotyczą
ponadto przepisów regulujących
godziny reklamowania napojów
alkoholowych w środkach
masowego przekazu.
Podjęcie działań
Dodanie w nowelizowanej ustawie
ukierunkowanych na
przepisu zawierającego
informowanie (uświadamianie) upoważnienie dla ministra
właściwego do spraw zdrowia do
i ostrzeganie przed
wydania rozporządzenia w sprawie
szkodliwością picia napojów
informacji umieszczanych na
alkoholowych.
opakowaniu napoju alkoholowego
stanowi wypełnienie dotychczas
istniejącej luki w tym zakresie i
powinno wpłynąć na konsumentów
napojów alkoholowych poprzez
wzrostu świadomości szkód i
zagrożeń wynikających ze
spożywania alkoholu.

11

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz Stanu w
MZ

MZ

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz Stanu w
MZ
MZ

www.mz.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

Skuteczniejsza realizacja
polityki państwa w zakresie
wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania
alkoholizmowi.

www.mz.gov.pl

25.

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

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Implementacja dyrektywy
2005/28/WE Komisji
Europejskiej z dnia 8 kwietnia
2005 r.

Ustalenie zasad oraz wytycznych
dobrej praktyki klinicznej w
odniesieniu do badanych produktów
leczniczych przeznaczonych do
stosowania u ludzi, także wymogi
zatwierdzania produkcji oraz
przywozu takich produktów.
Ponadto doprecyzowanie przepisów
Prawa Farmaceutycznego
Nowelizacja ustawy ma na celu
wprowadzenie niezbędnych zmian
w regulacjach dot. zawieranych
przez pracodawców umów z
zakresu świadczeń medycyny
pracy.

26.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o służbie medycyny
pracy

Rezultat zakończonego
Programu MATRA
„Redefinicja
odpowiedzialności MZ za
opiekę zdrowotną nad
pracującymi w Polsce”
realizowanego w latach 20042005

12

Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu
MZ

Marek Ludwik
Grabowski
Podsekretarz Stanu
MZ

www.mz.gov.pl

27.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
Farmaceutyczne

www.mz.gov.pl

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

28.

Projektowana ustawa ma na celu z
jednej strony doprecyzowanie
możliwości prowadzenia przez
fundacje działalności gospodarczej,
z drugiej – uprawnień organu
właściwego do podejmowania
działań w stosunku do fundacji i
efektywnego rozwiązywanie
problemów w tym zakresie. Ustawa
pozbawia starostów uprawnień
związanych z działaniem w
stosunku do fundacji jednocześnie
pozostawiając możliwość
upoważniania ich przez właściwych
ministrów do określonych
czynności. Ustawa doprecyzowuje
również tryb postępowania w
przypadku działania fundacji z
naruszeniem prawa oraz kwestie
związane z ustanowieniem zarządcy
przymusowego i likwidacją
fundacji.
Dostosowanie przepisów ustawy Wprowadzenie zasad
do ustawy o państwowym
kształtowania wynagrodzeń dla
zasobie kadrowym i wysokich
osób zajmujących wysokie
stanowiskach państwowych
stanowiska państwowe niebędące
kierowniczymi stanowiskami
państwowymi ani stanowiskami
kierowniczymi w służbie
zagranicznej w oparciu o coroczną
indeksację kwoty bazowej, bez
ustalania limitów zatrudnienia na
tych stanowiskach

13

Sylwia Spurek, starszy
specjalista
w
Departamencie
Prawnym KPRM
Krzysztof
Śmiszek,
specjalista
w
Departamencie
Prawnym KPRM

Szef KPRM

Jacek Kwieciński,
radca Szefa KPRM w
Departamencie
Prawnym KPRM
Szef KPRM

bip.kprm.gov.pl

Ustawa o zmianie ustawy o
kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw

Realizacja podnoszonych
zarówno przez doktrynę, jak i
odpowiednie organy
administracji publicznej
odpowiedzialne za
podejmowanie określonych
działań w stosunku do fundacji,
postulatów usprawnienia
możliwości działania fundacji,
jak również precyzyjne
określenie możliwości
prowadzenia działalności
gospodarczej przez fundacje.

bip.kprm.gov.pl

29.

Ustawa o fundacjach

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

1

2

3

30. Ustawa o zmianie ustawy o

ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje
publiczne i niektórych
innych ustaw

Zwalczanie przestępstwa
korupcji jako jednego z
przestępstw najbardziej
demoralizujących
społeczeństwo. Powszechnie
uważa się, że korupcja zagraża
poczuciu legalności działania
organów państwowych, jak i
bezpieczeństwu obywateli.

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

14

Małgorzata Terlikowska,
radca Szefa KPRM w
Departamencie Prawnym
KPRM

Szef KPRM

bip.kprm.gov.pl

Projektowana ustawy zakłada
wprowadzenie jednolitych zasad
dotyczących treści oświadczeń
majątkowych, procedur ich składania i
kontroli prawdziwości zawartych w nich
informacji, stworzenie skutecznych metod
kontroli stanu majątkowego
funkcjonariuszy publicznych i innych osób
wskazanych w ustawie poprzez określenie
katalogu informacji o stanie ich majątku,
które muszą być ujawniane. Ujawniane
będą również źródła pochodzenia środków
finansowych, z których zostały nabyte
poszczególne składniki majątkowe
wykazane w oświadczeniu majątkowym
oraz wprowadza się obowiązek ujawnienia
w oświadczeniu majątkowym majątku
odrębnego małżonka. Ustawa stwarza
efektywny i jednolity tryb kontroli
składanych oświadczeń majątkowych informacje zamieszczane w oświadczeniach
majątkowych przez osoby pełniące funkcje
publiczne będą przedmiotem kontroli
przeprowadzanej przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne. Proponuje się
wprowadzenie zasady pełnej jawności
informacji o stanie majątkowym osób
pełniących funkcje publiczne zawartych w
składanych przez nich oświadczeniach
majątkowych. Projekt ustawy zaostrza
odpowiedzialność dyscyplinarną oraz
odpowiedzialność karną za niewypełnienie
lub nienależyte wypełnienie obowiązków
przewidzianych w ustawie.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

LUTY
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

31.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

Konieczność wdrożenia
Programu „Zero Tolerancji”,
którego istotą jest podjęcie
szeregu zintegrowanych
działań w celu
przeciwdziałania przemocy
i agresji w szkołach
i placówkach, zapewnienie
bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki,
zapewnienie odpowiednich
metod pracy z dziećmi i
młodzieżą
niedostosowanymi
społecznie,
Wprowadzenie zmian
wynikających z analizy efektów
kształcenia w liceum
profilowanym oraz konsultacji
w sprawie systemu egzaminów
zewnętrznych w technikum,
przeprowadzonych w
środowiskach oświatowych.

-

-

-

-

-
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Barbara SochalGłówny Wizytator
Departament Młodzieży
i Wychowania MEN
www.bip.men.gov.pl

-

Podniesienie poziomu dyscypliny
w szkołach i placówkach (prawa
i obowiązki ucznia, nagrody, kary).
Rozwój działalności pozalekcyjnej
i sportowej.
Wprowadzenie do systemu oświaty
nowego rodzaju placówki dla
dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie.
Uporządkowanie i dostosowanie do
aktualnych i projektowanych
rozwiązań organizacyjnych
systemu kierowania nieletnich
przez sądy rodzinne do
odpowiednich placówek.
Wzmożenie działań policji i straży
miejskiej wobec uczniów
przebywających w czasie godzin
zajęć szkolnych w miejscach
publicznych.
Zwiększenie odpowiedzialności
osób dostarczających nieletnim
alkohol lub inne środki odurzające.
Zwiększenie uprawnień dyrektora
szkoły lub placówki w zakresie
dyscypliny pracy nauczycieli.
Zwiększenie uprawnień
kontrolnych Ministra Edukacji
Narodowej w ramach nadzoru
pedagogicznego o możliwość
prowadzenia w szczególnych
sytuacjach bezpośrednich kontroli
w szkołach i placówkach przez
pracowników MEN
Wygaszenie kształcenia w liceum
profilowanym i likwidacja tego
typu szkoły w systemie oświaty.
Zmiany w organizacji i terminie
przeprowadzania (po kl. III)
egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w
technikum.

MEN

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

32.

Ustawa o zmianie ustawy o
Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym

W związku z 14-letnim okresem
istnienia dotychczasowych
reguł działania Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego,
niezbędna stała się ich
modyfikacja celem większego
dostosowania ich do potrzeb
sektora bankowego oraz
deponentów.
Poprawa efektywności i
skuteczności egzekucji
administracyjnej.

34.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o niektórych
formach wspierania
działalności innowacyjnej

Piotr Soroczyński –
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

17

MF

Jolanta Niewiadomska
- p.o. Zastępcy
Dyrektora
Departamentu AP
Marta Georgiejew
Departament Rozwoju
Gospodarki

MG

http://bip.mgip.gov.pl/

Wprowadzenie regulacji, które
przyczynią się do poprawy jakości
i skuteczności egzekucji
administracyjnej oraz usunięcia
niejasności interpretacyjnych.
Celem zmian jest wprowadzenie Zmiany warunków udzielania
modyfikacji do rozdziału 2
kredytu technologicznego, w
KREDYT
szczególności intensywności kwot
TECHNOLOGICZNY –
umorzenia kredytu, kosztów
programu pomocowego,
kwalifikowanych do
wynikających z ogłoszenia
refinansowania. Wprowadzenie
przez KE nowych wytycznych
możliwości udzielania kredytu
na udzielanie krajowej pomocy technologicznego przez banki
regionalnej w okresie 2007komercyjne a pozostawienie
2013 i nowej mapy pomocy
umorzania kredytu w gestii Banku
regionalnej. Ponadto zmiana
Gospodarstwa Krajowego.
systemu udzielania kredytu
technologicznego. Nowelizacja
umożliwi też uruchomienie
wybranych działań zawartych w
Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka 20072013.

bip.mf.gov
.pl

33.

Zmiana zasad funkcjonowania
BFG.

bip.mf.gov.pl

Lp.

Lp.

Tytuł

1

2

36.

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o
przekształceniach
organizacyjnych w
elektroenergetyce

Konieczność unormowania kwestii
związanych z realizacją Programu dla
energetyki

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Polskiej
Organizacji Turystycznej
oraz niektórych innych
ustaw

Podstawowym celem projektowanej
nowelizacji jest wprowadzenie do
polskiego systemu prawnego
rozwiązania, które w sposób
kompleksowy ureguluje zagadnienia
związane z realizacją następujących
celów:
promocja polskiej gospodarki i
polskich przedsiębiorców za
granicą;

2.

stymulowanie i intensyfikacja
napływu na terytorium RP
inwestycji zagranicznych;
wspieranie polskiego eksportu,
w tym sprzedaży na Jednolity
Rynek Europejski;
promocja Polski w dziedzinie
turystyki;
budowanie instytucji
wdrażającej Priorytet 6
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 20072013, w skład którego wchodzą
następujące działania:
paszport do eksportu,
rozwój sieci centrów obsługi
inwestorów oraz stref
inwestycyjnych,
promocja turystycznych walorów
Polski,
inwestycje w produkty
turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym

3.
4.
5.

a.
b.
c.
d.

e.

rozwój systemu wsparcia
polskiej gospodarki na rynku
międzynarodowym .
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MG

Pan Jan Bogolubow
Zastępca Dyrektora
Departament
Energetyki

Rafał Dłużniewski,
Główny Specjalista

MG

http://bip.mgip.gov.pl/

1.

Unormowanie aspektów prawnych
związanych z reorganizacją sektora
elektroenergetycznego,
uregulowanie uprawnień
pracowników do akcji
konsolidowanych spółek,
uregulowanie sposobu wydzielania
OSD i „uskarbowienia” OSP
głównym rozwiązaniem
instytucjonalnym jest rozszerzenie
kompetencji i zadań POT, która po
zmianach będzie nosić nazwę
Polska Organizacja Promocji
Gospodarczej i Turystycznej.
Nowelizacja ustawy o Polskiej
Organizacji Turystycznej prowadzi
de facto do utworzenia rządowej
agendy ds.. promocji gospodarczej i
turystycznej, której powołanie
wynika z konieczności koordynacji
rozproszonych dotychczas środków
i kompetencji w zakresie eksportu i
promowania inwestycji
zagranicznych. Połączenie w jeden
organizm ustrojowy zadań z
zakresu gospodarki i turystyki jest
przedsięwzięciem zmierzającym do
stworzenia jednej marki „firmowej”
dla Polski i polskiej gospodarki;
marki rozpoznawanej zagranicą i
budzącej silne skojarzenia z wysoką
jakością towarów i usług (w tym
turystycznych), zaawansowaniem
technologicznym i potencjałem
kadrowym a zarazem z
atrakcyjnością kraju.

http://bip.mgip.go
v.pl/

35.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o muzeach

Projekt zawiera propozycje zmian
ustawy w wybranych sprawach. Są
to w szczególności kwestie
zgłoszone przez muzea, które
powodują praktyczne problemy w
ich codziennej działalności. Projekt
także zawiera regulacje w kwestii
m.in. niektórych definicji
ustawowych, Rady ds. Muzeów i
rad muzeów.
Doprecyzowanie przepisów m.in. w
zakresie finansowania szkolnictwa
wyższego oraz usprawnienia
systemu kształcenia nauczycieli.

Projekt założeń ustawy o
zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym

Projekt odpowiada na potrzeby
uaktualnienia przepisów ustawy
o muzeach, jest realizacją
postulatów środowiska
muzealnego, ponadto zawarte w
ustawie upoważnienia
ustawowe zostaną rozszerzone o
wytyczne do nich.

Konieczność wprowadzenia
zmian wynikających z
doświadczeń ponad rocznego
okresu działania ustawy.
Koalicyjna deklaracja
programowa „Solidarne
Państwo” – zał. Nr 3 – cz. VII

19

Ewa Ziemiszewska
MKiDN

Zastępca Dyrektora
DPL

Jarosław Czuba,
Dyrektor DPL

MKiDN

MNiSW

Katarzyna Małecka,
zastępca dyrektora
Dep. Organizacji Szkół
Wyższych MNiSzW

bip.mnisw.gov.
pl

39.

Nowelizacja ustawy w zakresie
zatwierdzania tabel wynagrodzeń
za wykorzystywanie praw
autorskich i praw pokrewnych.

http://bip.mkidn.gov.pl

38.

Projekt ustawy o zmianie
Wyrok TK z dnia 24 stycznia
ustawy o prawie autorskim 2006 r. uchylający z dniem 1
i prawach pokrewnych
września 2006 r. art. 108 ust. 3
ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

http://bip.mki
dn.gov.pl

37.

Lp.

Tytuł

1

2

40.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

3

4

5

6

7

Istniejące obecnie w resorcie obrony
narodowej regulacje prawne dotyczące
przydziału lokali mieszkalnych nie
gwarantują realizacji ustawowego
prawa strażaków Państwowej Straży
Pożarnej mianowanych na stałe, a
pełniących służbę w Wojskowej
Ochronie Przeciwpożarowej (WOP) –
do lokalu mieszkalnego w
miejscowości, w której pełnią służbę
lub w miejscowości pobliskiej.
Powyższe uprawnienie strażaków PSP
wynika wprost z art. 74 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 96, poz. 667) i żaden przepis nie
wyłącza spod działania tego prawa
strażaków PSP wyznaczonych do
pełnienia służby w WOP. Do czasu
uchwalenia w 1995 r. ustawy o
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, która
powołała wyspecjalizowaną instytucję
posiadającą osobowość prawną, jaką
jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,
prawo strażaka PSP pełniącego służbę
w WOP realizowane było poprzez
ówcześnie funkcjonującą Służbę
Zakwaterowania i Budownictwa.
Uznano ten organ jako właściwy organ
SZ RP stosownie do przepisów § 4 ust.
1 wspólnego rozporządzenia ministrów
Obrony Narodowej i Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1992 r.
w sprawie strażaków Państwowej
Straży Pożarnej wyznaczonych do
służby w Wojskowej Ochronie
Przeciwpożarowej. Stosownie do tego
przepisu strażak PSP mianowany na
stanowisko w strukturach WOP
otrzymuje świadczenia określone w
rozdziałach 7 do 8 ustawy o PSP – „od
właściwych organów Sił Zbrojnych”.
(Rozdział 8 ww. ustawy reguluje
prawa, warunki oraz tryb
otrzymywania mieszkań przez
strażaków w służbie państwowej).

Proponuje się aby właściwym
organem PSP realizującym prawo
do lokalu mieszkalnego strażaków
PSP wyznaczonych do pełnienia
służby w Wojskowej Ochronie
Przeciwpożarowej był Komendant
Główny PSP, tak jak jest to w
przypadku strażaków
wyznaczonych do wykonywania
określonych zadań poza jednostką
organizacyjną PSP W związku z
powyższym należy dokonać
następującej zmiany:
- w art. 83 w ust. 5 w pkt 2 dodać
literę g) w brzmieniu:
„g) strażaków wyznaczonych do
pełnienia służby w Wojskowej
Ochronie Przeciwpożarowej”.

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl
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Płk Andrzej
Derewońko – Szef
Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

41.

Projekt ustawy o
wypowiedzeniu Konwencji
MOP Nr 45 dotyczącej
zatrudniania kobiet we
wszelkiego rodzaju
pracach pod ziemią z 1935
r.

Wypowiedzenie Konwencji Nr
45 wynika z wyroku
Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w sprawie C203/03 Komisja przeciwko
Austrii. Zgodnie z
postanowieniami końcowymi
Konwencji może być ona
wypowiedziana w okresie od 30
maja 2007 do 30 maja 2008r.

Wyeliminowanie z ustawodawstwa
przepisów dotyczących
powszechnego zakazu zatrudniania
kobiet w przemyśle górniczym pod
ziemią jako niestanowiącego
dozwolonej różnicy traktowania na
mocy art. 2 ust. 3 dyrektywy Rady
76/207/EWG z dnia 9 lutego
1976 r. w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równego
traktowania kobiet i mężczyzn
w zakresie dostępu do zatrudnienia,
kształcenia i awansu zawodowego
oraz warunków pracy.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz
ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych

Stworzenie większych zachęt
dla ubezpieczonych do
oszczędzania w III filarze
emerytalnym.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt

Projektowana ustawa ma na
celu doprecyzowanie zasad
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt.

Wprowadzenie większych, niż
obecnie funkcjonujące zachęt, do
gromadzenia środków na przyszłą
emeryturę spowoduje
uelastycznienie częściowego zwrotu
środków wpłaconych na IKE,
umożliwienie dokonywania wypłat
w ratach oraz zmianę przepisów
mającą na celu zapewnienie
większej ich przejrzystości.
Ustawa określa wymagania w
zakresie zasad zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt w
szczególności w zakresie wymagań
wynikających z przepisów UE.
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Marek Bucior
Dyrektor Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych
MPiPS

MRiRW

Maria Boratyn –
Laudańska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
MRiRW

bip.minrol.gov.
pl

43.

MPiPS

http://www.mps.gov.pl/
bip

42.

Danuta Jasińska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Dialogu
i Partnerstwa
Społecznego

http://www.mps.gov.pl/bip
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Dostosowanie prawa krajowego
do zmienionego prawa UE w
zakresie rynku chmielu, tj. do:
rozporządzenia Komisji (WE)
NR 1557/2006 z dnia 18
października 2006 r.
ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr
1952/2005 w odniesieniu do
rejestracji umów i
przekazywania danych
odnoszących się do chmielu,
- będącego w końcowej fazie
procedowania projektu
rozporządzenie Komisji
Europejskiej ustanawiającego
szczegółowe zasady certyfikacji
chmielu i produktów
chmielowych.

Nowelizacja ustawy z dnia 19
grudnia 2003 r. o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego, obejmuje:
korektę zakresu informacji
przekazywanych KE przez
Głównego Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, wskazania
podmiotów zobowiązanych do
przekazywania określonych
informacji nt. rynku chmielu,
modyfikację przepisów karnych o
przepisy mające zastosowanie w
przypadku niewywiązywania się
podmiotów z obowiązku
sprawozdawczego, eliminację
kompetencji do prowadzenia
ewidencji ilości wyprodukowanych
i sprzedanych zizomeryzowanych
produktów chmielowych,
przewidzianej dla wojewódzkiego
inspektora jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych,
eliminację przepisu karnego
mającego zastosowanie w
przypadku nieprzekazywania przez
przedsiębiorcę wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania produktów
chmielowych informacji o ilości
wyprodukowanych i sprzedanych
zizomeryzowanych produktów
chmielowych.

44.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o organizacji
rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku
tytoniu oraz rynku suszu
paszowego

MRiRW

bip.minrol.gov.pl
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Urszula Wernikowska Naczelnik Wydziału
Roślin Specjalnych w
Departamencie Rynków
Rolnych MRiRW

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1
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4
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7

Zapewnienie skutecznego
przeciwdziałania przestępczości
nieletnich. Projekt dotyczy
kompleksowego uregulowania
odrębności postępowania w
sprawach nieletnich.

Uproszczenie i ujednolicenie
postępowania w sprawach
nieletnich poprzez zlikwidowanie
jego dwoistości (całe postępowanie
ma być oparte na procedurze
karnej).

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego,
ustawy o państwowej
kompensacie
przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw
umyślnych oraz niektórych
innych ustaw

Odciążenie sądów
powszechnych od orzekania w
sprawach kompensacyjnych i
regulacyjnych, których
podstawą prawną nie są
stosunki przynależne wprost do
zakresu prawa cywilnego.

Ograniczenie kognicji sądów
powszechnych w niektórych
kategoriach spraw regulacyjnych
oraz wyłączenie kognicji sądów
powszechnych w sprawach objętych
ustawą o państwowej kompensacie
przysługującej ofiarom niektórych
przestępstw umyślnych.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego
oraz ustawy o
świadczeniach rodzinnych

Dokonanie zmiany w zakresie
właściwości rzeczowej w
sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych poprzez
wyłączenie pewnej kategorii
tych spraw z właściwości sądów
okręgowych, jako sądów
pierwszej instancji i
przekazanie ich do rozpoznania
w pierwszej instancji sądom
rejonowym

Przeniesienie do właściwości sądów
rejonowych spraw:
- o rentę socjalną,
- rozpoznania odwołań od decyzji
likwidatora funduszu
alimentacyjnego w przedmiocie
umorzenia, rozłożenia na raty lub
odroczenia płatności przypadającej
likwidowanemu funduszowi z
tytułu wypłaconych lub
bezpodstawnie pobranych
świadczeń z funduszu,
- o roszczenia ze stosunków
prawnych między członkami
otwartych funduszy emerytalnych a
tymi funduszami lub ich organami,
- ustalenie podlegania
ubezpieczeniom społecznym oraz
ustalenie wysokości składek na te
ubezpieczenia

45.

46.

Prokurator Wiesława
Kaczorowska,
Departament
Legislacyjno-Prawny
MS

Prokurator Wiktor
Tulej, Departament
Legislacyjno-Prawny

MS

www.ms.gov.pl
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MS

Sędzia Karol Dałek,
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Wykonania Orzeczeń i
Probacji

www.ms.gov.pl

47.

Projekt ustawy – Kodeks
nieletnich

www.ms.gov.pl
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50.

Projekt ustawy o
wykonywaniu kary
pozbawienia wolności w
systemie tygodniowym
Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o
adwokaturze

Przyczyną opracowania
projektu nowelizacji KK jest
konieczność przeciwdziałania
fali najcięższej przestępczości
przeciwko życiu i zdrowiu oraz
wprowadzenia rzeczywistej
izolacji więziennej sprawcy
skazanego na karę pozbawienia
wolności.
Projekt ma na celu zmniejszenie Istota projektu jest możliwość
przeludnienia w jednostkach
odbywania krótkoterminowych kar
penitencjarnych
pozbawienia wolności częściowo w
zakładzie karnym (soboty i
niedziele), a częściowo poza
zakładem
Realizacja wyroku TK z dnia 19 Realizacja wyroku TK z dnia 19
kwietnia 2006 r.
kwietnia 2006 r.

24

MS

Prokurator Elżbieta
Golik-Dobiszewska
Departament
Legislacyjno-Prawny
Prokurator Wacław
Michrowski
Departament
Legislacyjno-Prawny

MS

MS

MS

www.ms.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy –Kodeks karny
oraz niektórych innych
ustaw

MS

Prokurator Jarosław
Karalus, Departament
Legislacyjno-Prawny

Prokurator Małgorzata
Baranowska
Departament
Legislacyjno-Prawny
Wojciech Ulitko
Naczelnik Wydziału IV
departament
Legislacyjno-Prawny

Prokurator
Elżbieta
Sidwa
Departament

52.

Projekt ustawy o zmianie
Zwiększenie nadzoru Ministra
ustawy –Prawo o notariacie nad notariuszami i samorządem
oraz o zmianie ustawy o
notarialnym
narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

Poszerzenie kompetencji notariuszy
i referendarzy sądowych w
zakresie postępowania spadkowego,
w celu ograniczenia obciążenia
sędziów i sądów zadaniami
„pozasądowymi”
Zmiana statusu notariusza,
funkcjonowanie samorządu
notarialnego, przepisy dot.
likwidacji kancelarii notarialnej,
archiwizacja dokumentacji
notarialnej.
Projekt zakłada m.in. racjonalizację
systemu kar oraz zasad
odpowiedzialności karnej,
wprowadza daleko idące zmiany
systemowe.

Prokurator
Elżbieta Sidwa
Departament
Legislacyjno-

51.

Odciążenie sądów
powszechnych od orzekania w
sprawach nabycia spadku

www.ms.gov
.pl

49.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o
notariacie oraz niektórych
innych ustaw

www.ms.gov
.pl

48.
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Wykonanie
prawa
UE
(wdrożenie dyrektywy Rady
2004/83/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie minimalnych
norm dla kwalifikacji i statusu
obywateli państw trzecich lub
bezpaństwowców,
jako
uchodźców lub jako osób, które
z innych względów potrzebują
międzynarodowej ochrony oraz
zakresu przyznawanej ochrony
oraz
dyrektywy
Rady
2005/85/WE z dnia 1 grudnia
2005 r. w sprawie ustanowienia
minimalnych norm dotyczących
procedur nadawania i cofania
statusu uchodźcy w Państwach
Członkowskich)

54.

Ustawa o zmianie ustawy
Prawo lotnicze

Projekt implementuje
dyrektywę Rady 2004/82/WE z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie zobowiązania
przewoźników do
przekazywania danych
pasażerów.

Dostosowanie
obowiązujących
regulacji z zakresu udzielania
cudzoziemcom
ochrony
na
terytorium
RP
do
rozwiązań
przewidzianych
w
dwóch
wdrażanych
dyrektywach.
Uzupełnienie
dotychczasowych
zasad
dotyczących
udzielania
statusu uchodźcy o dodatkowe
formy
ochrony,
przewidujące
przyznanie odpowiedniego statusu
osobie
potrzebującej
ochrony. Prezes Urzędu do
Zapewnienie stosowania wspólnych Spraw Repatriacji i
dla
wszystkich
państw
Cudzoziemców
członkowskich
UE
kryteriów
identyfikacji osób rzeczywiście
potrzebujących
międzynarodowej
ochrony, a także dostępu do
świadczeń dla tych osób na
minimalnym
poziomie.
Wprowadzenie
wspólnych
dla
wszystkich państw członkowskich
UE minimalnych norm dotyczących
procedur nadawania i cofania
statusu uchodźcy
Projekt określa obowiązki
przewoźników lotniczych w
zakresie przesyłania do właściwego
komendanta placówki Straży
Granicznej danych pasażerów
przylatujących na terytorium RP.
MSWiA
Projekt określa szczegółowo
KGSG
rodzaje przesłanych danych, tryb i
sposób ich przesyłania,
przechowywania i korzystania, a
także odpowiedzialność za
nieprzesłanie danych, przesłanie
niepełnych albo nieprawdziwych.
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Komisja w składzie:
1) Piotr Stachańczyk Prezes URiC,
2) Bożena Sadowska p.o. Dyrektor Biura
Prawnego w URiC,
3) Joanna Majewska p.o.
Dyrektor
Departamentu
Postępowań
Uchodźczych
i
Azylowych w URiC,
4) Monika Prus - p.o.
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Współpracy
Międzynarodowej
w
URiC

bip.mswia.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na
terytorium
Rzeczypospolitej

bip.mswia.gov.pl
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55.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych
oraz ustawy o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania
niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i
opłacie depozytowej.

Dostosowanie przepisów
ustawy o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych oraz
ustawy o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie
depozytowej do zmienionej
Dyrektywy w sprawie
opakowań i odpadów
opakowaniowych

Projekt ustawy ma zapewnić
zgodność prawa krajowego z
dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2004/12/WE
z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
zmiany dyrektywy o opakowaniach
odpadach opakowaniowych.
Pozostałe przepisy w projekcie
ustawy mają na celu
doprecyzowanie obecnie już
funkcjonujących przepisów oraz
wprowadzenie nowych
instrumentów, np. rejestr
przedsiębiorców. Wprowadzenie
rejestru ułatwi m.in. dostęp
zainteresowanym podmiotom do
przedsiębiorców prowadzących
recykling oraz inne niż recykling
procesy odzysku oraz do
organizacji odzysku.
Ponadto projekt wprowadza przepisy
dotyczące możliwości zawarcia przez
przedsiębiorców wprowadzających na
rynek produkty w opakowaniach
wielomateriałowych porozumienia
dobrowolnego z Ministrem Środowiska
dotyczącego utworzenia i utrzymania
ogólnopolskiego systemu zbierania,
transportu oraz recyklingu odpadów
opakowaniowych po opakowaniach
wielomateriałowych.
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Justyna Drzewińska
- w części dot. ustawy
o opakowaniach i
odpadach
opakowaniowych

MŚ

Paweł Sosnowski
- w części dot. ustawy
o obowiązkach
przedsiębiorców w
zakresie
gospodarowania
niektórymi odpadami
oraz o opłacie
produktowej i opłacie
depozytowej

http://ww.mos.gov.pl/bip/pliki_do_pobrania/061027_1050391589projekt_24.1
0.pdf
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56.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo lotnicze

Potrzeba dalszej liberalizacji
dostępu do rynku i usług
lotniczych, zniesienia barier
proceduralnych i
administracyjnych, stworzenia
czytelnych i jednolitych reguł
prowadzenia działalności
lotniczej
Realizacja zadań państwa w
zakresie zabezpieczenia potrzeb
zdrowotnych obywateli oraz w
celu optymalizacji zasobów
stacjonarnej opieki zdrowotnej.

Projekt ustawy o sieci
szpitali

Modyfikacja systemu kontroli
przestrzegania przepisów
socjalnych w transporcie drogowym

MŚ

MT

Nowelizacja ustawy oraz innych
aktów normatywnych w obszarze
lotnictwa cywilnego

Maciej Wroński – p.o.
Dyrektora
Departamentu Dróg i
Transportu Drogowego
Ewa Cześnik
Dyrektor Departamentu
Lotnictwa cywilnego

MT

Dostosowanie zasobów ochrony
zdrowia do potrzeb obywateli,
zapewnienie właściwej jakości i
dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej.

27

MZ

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz Stanu w
MZ

www.mz.gov
.pl

Dyrektywa 2006/22/WE

Wiesław Sobczyk
Departament Kontroli
Rynku GOŚ

www.bip.mt.gov.p
l

59.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o transporcie
drogowym oraz ustawy
Prawo o ruchu drogowym

Projektowana ustawa stworzy ramy
proceduralne i organizacyjne do
wykonania przepisów nowego
rozporządzenia Parlamentu i Rady
w/s przemieszczania odpadów

www.bip.
mt.gov.pl

58.

Rozporządzenie 259/1993

Jw.

57.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o
międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów
oraz o zmianie niektórych
ustaw

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

60.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo
farmaceutyczne i ustawy o
zawodach lekarza i lekarza
dentysty

62.

Projekt ustawy o
nieuczciwych praktykach
handlowych

Wdrożenie prawa UE

Ustawa przewiduje obowiązek
informowania Ministra Zdrowia o
decyzjach wycofujących produkty
lecznicze; oraz nakłada obowiązki
na lekarzy związane ze zgłaszaniem
działań niepożądanych produktu
leczniczego.

MARZEC
28

MZ
Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w
MZ

Szef KPRM

Michał Dworczyk,
Główny Doradca
Prezesa Rady
Ministrów

Izabela Szewczyk
Radca Prezesa w
Departamencie Polityki
Konsumenckiej

Prezes UOKiK

bip.uokik.gov.pl

Umożliwienie Polakom za granicą
głosowania korespondencyjnego
oraz wyeliminowanie niektórych
dotychczasowych niedogodności w
zakresie głosowania (np. rezygnacja
z wymogu wnioskowania o
powtórny wpis do spisu wyborców
przed II turą głosowania).
Implementacja Dyrektywy
2005/29/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11
maja 2005r. dotyczącej
nieuczciwych praktyk handlowych
stosowanych przez
przedsiębiorstwa wobec
konsumentów na rynku
wewnętrznym oraz zmieniającej
dyrektywę Rady 84/450/EWG,
dyrektywy 97/7/WE i 2002/65/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz rozporządzenie (WE) nr
2006/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dyrektywa o
nieuczciwych praktykach
handlowych).

Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu
w MZ

bip.kprm.gov.pl

61.

W związku z istnieniem luki
prawnej zachodzi konieczność
doprecyzowania przepisów w
zakresie nadzoru Ministra
Zdrowia nad Głównym
Inspektorem Farmaceutycznym;
oraz doprecyzowania przepisów
w zakresie postępowania
lekarza w przypadku zaistnienia
działań niepożądanych produktu
leczniczego.
Ustawa o zmianie ustawy o Realizacja deklaracji Prezesa
wyborze Prezydenta RP
Rady Ministrów, o konieczności
oraz ustawy Ordynacja
dokonania przełomu w relacjach
wyborcza do Sejmu RP i do z rozsianą po całym świecie
Senatu RP
Polonią (więcej na:
http://polonia.premier.gov.pl/).

www.mz.gov.pl

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Niedostateczne uprawnienia
gminy w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi
wytworzonymi na terenie gminy
i przywożonymi na jej teren.
Utrudnienia w korzystaniu ze
środków UE przeznaczonych na
inwestycje niezbędne do
wykonania zobowiązań
akcesyjnych w gospodarce
odpadami komunalnymi.
Projekt objęty Umową
Stabilizacyjną pomiędzy LPR,
PiS i Samoobroną RP.

Wzmocnienie roli gminy w zakresie
odpowiedzialności gminy za
gospodarkę odpadami
komunalnymi, przy zapewnieniu
konkurencyjności podmiotów
realizujących zadania w tym
zakresie.

Przepisy ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego w
latach 2003-2006 tracą moc prawną
z dniem 31 grudnia 2006 r. Mając
na uwadze znaczenie i rolę tego
sektora w zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego
kraju, opracowany zostanie nowy
projekt ustawy.

Projekt ustawy stanowi nowe
podstawy prawne dla realizacji
strategii działalności górnictwa
węgla kamiennego Polsce w latach
2007-2015, a także kontynuację
realizacji zadań narzuconych
wcześniejszymi uregulowaniami
prawnymi z zakresu
restrukturyzacji branży górnictwa
węgla kamiennego.
Wypłacenie należnego ekwiwalentu
pracownikom przedsiębiorstw robót
górniczych

63.

Wyrok TK z dnia 12 grudnia
2005 r.

Wykonanie zobowiązania
nałożonego na MG przez Radę
Ministrów.

Nowelizacja ustawy pozwoli na
sfinansowanie z budżetu państwa
kosztów likwidacji kopalń, których
pokrycie z NFOŚ i GW nie jest
możliwe.

29

Pan Antoni Malinowski
Naczelnik wydziału
Departamentu
Przemysłu
MG

MG

Pani Anna Margis
Naczelnik wydziału
Departamentu
Przemysłu

MG

Anna Margis
Naczelnik Wydziału
Departament Przemysłu

http://bip.
mgip.gov.
pl/

66.

Projekt ustawy o
ekwiwalencie pieniężnym z
tytułu prawa do bezpłatnego
węgla dla osób
uprawnionych z
przedsiębiorstw robót
górniczych
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o restrukturyzacji
finansowej górnictwa siarki

MB

http://bip.mgip.
gov.pl/

65.

Projekt ustawy o
restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w latach
2007-2015

Elżbieta Szyszko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki
Miejskiej i
Rewitalizacji

http://bip.mgip.gov.pl/

64.

Projekt ustawy o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

bip.mtib.gov.pl

Lp.

Lp.

Tytuł

1

2

69.

Adres BIP

3

4

5

6

7

Projektowana nowelizacja ma na
celu dokładne odzwierciedlenie i
doprecyzowanie zadań należących
do kompetencji ministra
właściwego ds. gospodarki.

Doprecyzowanie zakresu
kompetencji ministra właściwego
ds. gospodarki.

Projekt został opracowany w celu
korekty przepisów obowiązującej
ustawy, wynikającej z
praktycznego jej stosowania oraz
uwagi na konieczność
dostosowania unormowań w niej
zawartych do treści innych
obowiązujących ustaw.

Projekt zawiera regulacje mające na
celu usprawnienie postępowania w
przedmiocie ogłoszenia upadłości,
postępowania po jej ogłoszeniu
oraz zawarcia układu.

Planowane zmiany w
przepisach ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.), mają
na celu wprowadzenie
strukturalnych zmian w
służbach konserwatorskich.

Projekt ustawy ma wprowadzić
zmiany w strukturze służb
konserwatorskich.

MG

Dariusz Jankowski
Dyrektor DOZ
MKiDN

Wprowadzenie zmiany w
przepisach w zakresie zmiany
organu nadzorującego.

Projekt ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w
państwach członkowskich
Unii Europejskiej

Określenie zasad i trybu uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich UE.

Jarosław Czuba,
Dyrektor DPL
MKiDN

MNiSzW

30

Danuta Czarnecka,
zastępca dyrektora
Departamentu
Współpracy
Międzynarodowej
MNiSzW

bip.mnisw.gov.
pl

Projekt ustawy o zmianie
Potrzeba wprowadzenia zmiany
ustawy o fundacji - Zakład przepisu art. 12 w zakresie
Narodowy imienia
zmiany organu nadzorującego.
Ossolińskich.
Konieczność dostosowania
polskich przepisów do
dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady w zakresie ogólnego
sytemu uznawania kwalifikacji
zawodowych.

MS

Pani Maria Szymańska
Zastępca Dyrektora
Biura Prawnego
Pani Anna
Przywitowska –Budyta
Specjalista Biuro
Prawne
Sędzia Barbara
Niesłuchowska
Departament PrawnoLegislacyjny

bip.mkidn.go
v.pl

71.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad
zabytkami

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

bip.mkidn.gov.pl

70.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo upadłościowe
i naprawcze

Organ odpowiedzialny

www.ms.gov.pl

68.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o działach
administracji rządowej

Istota projektu

http://bip.mgip.
gov.pl/

67.

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

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu
Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

1.

2.

zmiana art. 19 ust. 2 pkt 3 i
ust. 2a –w związku z nie
uzasadnionym zawyżaniem
opłat.
dodanie art. 28a –W
przyjętym od dnia 1 lipca 2004
r. systemie, w przypadku
rozwodu, ustawodawca nie
nadaje żadnych uprawnień do
lokalu mieszkalnego innym
osobom niż żołnierz. Wydanie
decyzji o prawie
zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym rozwiedzionemu
żołnierzowi wiąże się
jednocześnie z obowiązkiem
zwolnienia lokalu
mieszkalnego przez osoby nie
uprawnione, tj. byłą żonę i
dzieci jeżeli pozostają przy
niej. Taki stan regulacji stawia
byłą żonę, a także często
małoletnie dzieci, o ile
pozostają przy niej, w trudnej
sytuacji z punktu widzenia
zasad współżycia społecznego.
Nie zawsze osoby te mają
tytuły prawne do zajmowania
innych lokali, z których
mogłyby w tym przypadku
skorzystać. Samorządy
terytorialne również, w
większości przypadków nie są
w stanie zapewnić tym osobom
jakiegokolwiek lokalu
mieszkalnego nadającego się
do zamieszkania. Z drugiej
strony Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa jest
zainteresowana odzyskaniem
lokalu mieszkalnego
zajmowanego przez byłych
małżonków dla innych

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Proponuje się zróżnicowanie wysokości
odpisu na fundusz remontowy w
zasobie Skarbu Państwa i lokalach
mieszkalnych położonych w budynkach
wspólnot mieszkaniowych w wysokości
poniżej dotychczasowego progu 0,5%
wartości odtworzeniowej. W zasobie
pozyskanym od osób trzecich, w tym
od TBS-u proponuje się odstąpienie od
naliczania odpisu na fundusz
remontowy z uwagi, iż Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa nie
przeprowadza remontów tego zasobu.
Proponuje się wskazanie w przepisie
art. 21 ust. 2 przepisów, które będą
miały zastosowanie w tym przypadku.
Proponuje się doprecyzowanie przepisów w
tym zakresie. Mając na uwadze powyższe
proponuje się przywrócenie w pewnym
zakresie regulacji, która pozwoli zaspokoić
przynajmniej przez pewien czas i w
minimalnym zakresie potrzeby
mieszkaniowe byłych małżonków
tracących uprawnienia do zamieszkiwania
w lokalu mieszkalnym pozostającym w
dyspozycji Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej, a tej ostatniej pozwoli na
odzyskanie lokalu mieszkalnego, na ogół o
korzystniejszych parametrach.
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
byłego małżonka dotyczyłoby tylko tych,
którzy nie mają tytułu prawnego do
zajmowania innego lokalu lub domu albo
nie posiadają uprawnień do lokalu
mieszkalnego na podstawie odrębnych
przepisów np. funkcjonariusze Policji,
Straży Granicznej Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego itp.

31

Jacek Kotas Prezes
Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej

www.biuletyn.mon.gov.pl

72.

Istota projektu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

74.

Projekt ustawy o zawodzie
pracownika socjalnego

Potrzeba wprowadzenia
uregulowań mających na celu
większe upodmiotowienie
pracowników socjalnych i
uczynienie ich
współodpowiedzialnymi za
projektowanie i poprawę
dostępu do różnorodnych ogniw
oparcia społecznego
niezbędnych dla osób, grup
społecznych i środowisk
lokalnych dotkniętych
niedostatkiem i marginalizacją
społeczną, co przyczyni się do
zwiększenia poziomu
efektywności systemu pomocy
społecznej.
Potrzeba uregulowania zasad
wykonywania zawodu
psychologa w związku z
planowanym uchyleniem
ustawy z dnia 8 czerwca 2001
r. o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym
psychologów.

75.

Projekt ustawy o
wykonywaniu zawodu
psychologa

Projekt ustawy określi:
1) zasady i warunki wykonywania
zawodu pracownika socjalnego oraz
uzyskiwania specjalizacji
zawodowej i awansu zawodowego,
2) obowiązki i prawa pracowników
socjalnych, w tym przywileje
związane z wykonywaną pracą,
oraz 3) sposób prowadzenia
Rejestru Pracowników Socjalnych.

Określenie zasad wykonywania
zawodu psychologa m.in.
zamknięty katalog usług
psychologicznych, kryteria
otrzymywania prawa wykonywania
zawodu, odpowiedzialność
dyscyplinarna.

32

Podsekretarz Stanu
Bogdan Socha

MPiPS

Departament Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego
MPiPS

http://www.mps.
gov.pl./bip/

Poprawa
wykorzystania Zapewnienie
skutecznego
i
Maciej Szmit
środków unijnych na cele sprawnie funkcjonującego systemu Szef KPRM/MPiPS/ Zastępca Dyrektora
polityki społecznej
wdrażania Priorytetów I, II, V PO
Departament Prawny
MRR
Kapitał Ludzki
KPRM

http://www.mps.gov.pl/bip

Projekt ustawy o zasadach
prowadzenia polityki
społecznej

www.kpr
m.gov.pl

73.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Ustawa jest konsekwencją
realizacji zobowiązań
nałożonych na Polskę w wyniku
akcesji do UE.
Rozporządzenie 1968/259/EWG

Urzędnik, który opuszcza służbę w
jednej z instytucji Wspólnot
Europejskich w celu podjęcia
służby w administracji publicznej,
krajowej lub międzynarodowej
organizacji, która zawarła umowę
ze Wspólnotami Europejskimi lub
w celu wykonywania działalności
jako osoba zatrudniona lub
wykonująca na własny rachunek
działalność gospodarczą, będzie
uprawniony do otrzymania
ekwiwalentu praw do świadczeń
emerytalnych, w wysokości
zaktualizowanej na dzień (datę)
transferu przekazanego do
właściwego funduszu emerytalnego
tej administracji, w którym nabywa
uprawnienia emerytalne.
Analogicznie urzędnik nabędzie
prawo do dokonania transferu z
krajowego systemu ubezpieczenia
społecznego do systemu
emerytalnego Wspólnot
Europejskich.

76.

Projekt ustawy o
przeniesieniu praw
emerytalnych urzędników
Wspólnot Europejskich

MPiPS

http://www.mps.gov.pl/bip

33

Marek Bucior
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu
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Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
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1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o rozwoju
sektora rybackiego

Decyzja 2006/245/WE

W związku z Rozporządzeniem
Rady (WE) 1198/2006 w
sprawie Europejskiego
Funduszu Rybackiego istnieje
potrzeba opracowania ustawy
tworzącej krajowe ramy prawne
i uszczegóławiającej przepisy
krajowe w celu wdrożenia EFR.

Zapewnienie zgodności prawa
polskiego z postanowieniami
Umowy między Wspólnotą
Europejską i jej Państwami
Członkowskimi z jednej strony
a Konfederacją Szwajcarską
z drugiej strony w sprawie
swobodnego przepływu osób
(Decyzja Rady 2006/245 z dnia 27
lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia
Protokołu do Umowy w związku
z udziałem w charakterze
Umawiających się Stron Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej, w następstwie
przystąpienia tych Państw do Unii
Europejskiej)
Projekt ustawy będzie
uszczegóławiał zasady wdrażania
EFR w kraju.

Marcin Panowski
Gł specjalista
Departament Migracji

MPiPS

MRiRW

34

Roman Wenerski
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rybołówstwa MRiRW

bip.minrol.gov.pl

78.

Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w
związku z przystąpieniem
Polski do Umowy Między
WE a Szwajcarią o
swobodnym przepływie
osób

http://www.mps.gov.pl/bip

77.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Realizacja Programu Tanie i
Sprawne Państwo zakładającego
połączenie organów o
charakterze inspekcyjnym
zajmujących się obecnie
bezpieczeństwem żywności w
jeden zunifikowany organ, co
przyczyni się do redukcji
stanowisk kierowniczych i
zmniejszeniu zatrudnienia w
biurach zajmujących się
obsługą
Obecnie funkcjonują dwa akty
prawne regulujące sprawy
kultury fizycznej i sportu, tj.
ustawa z 18 stycznia 1996 roku
o kulturze fizycznej oraz ustawa
z 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym nie spełniają
oczekiwań środowiska
sportowego oraz potrzeb
związanych z kształtowaniem
polityki Państwa w odniesieniu
do szeroko rozumianego sportu.
Poza tym funkcjonowanie
dwóch ustaw jest nad wyraz
niewskazane i powoduje
niepotrzebne kłopoty
interpretacyjne.

Utworzenie Inspekcji
Bezpieczeństwa Żywności na bazie
likwidowanych Inspekcji
Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolnospożywczych oraz Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz
przejęcie części kompetencji z
Inspekcji Handlowej i Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, a także
jednego obszaru działania Inspekcji
Ochrony Środowiska.
Przedstawiony projekt będzie
przewidywał połączenie ww. ustaw
oraz kompleksowe uregulowanie
spraw szeroko rozumianej kultury
fizycznej i sportu, w tym jego
finansowania, spraw
organizacyjnych i marketingowych.

79.

80.

Projekt ustawy o
Państwowej Inspekcji
Bezpieczeństwa Żywności

Projekt ustawy o prawie
sportowym

Wojciech Wojtyra
Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
MRiRW
MRiRW

Tomasz Malarz
p.o. Dyrektora
Departamentu PrawnoKontrolnego
www.msport.gov.pl

MSport
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MSWiA

Zespół ds. Współpracy
ze Strażami Gminnymi
(Miejskimi) działający
jako organ pomocniczy
Ministra SWiA
Osoba prowadząca
projekt Piotr
Radziszewski –
główny specjalista
Departamentu
Bezpieczeństwa
Publicznego

81.

Ustawa o zmianie ustawy o
ochronie granicy
państwowej

Zwiększenie efektywności
działania straży gminnych
(miejskich) mające na celu
poprawę bezpieczeństwa
obywateli na obszarze gminy.

Potrzeba wydania aktu wynika z
konieczności dokonania zmian
w prawie krajowym z
uwzględnieniem przepisów
rozporządzenia (WE) nr
562/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15
marca 2006 r. ustanawiającego
wspólnotowy kodeks zasad
regulujących przepływ osób
przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz. Urz. UE L 105
z 13.04.2006).

Zwiększenie
uprawnień
straży
gminnych (miejskich).
Uregulowanie
kwestii
pragmatycznych
strażników
odpowiadających
specyfice
działania formacji.

Projekt stanowi element działań
legislacyjnych podejmowanych w
związku z trwającymi
przygotowaniami do pełnego
stosowania dorobku prawnego
Schengen w RP. Proponowane w
projekcie zmiany w ustawie o
ochronie granicy państwowej oraz
ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy o Straży
Granicznej oraz niektórych innych
ustaw, w zakresie regulacji
dotyczących zasad przekraczania
granicy państwowej, mają charakter
porządkujący. Ich wprowadzenie
służy stworzeniu jednoznacznego
stanu prawnego, poprzez uchylenie
przepisów krajowych regulujących
materię objętą bezpośrednio
obowiązującymi przepisami UE w
tym obszarze.
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bip.mswia.gov.pl

82.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o strażach
gminnych

bip.mswia.gov.pl

Lp.

MSWiA
KGSG

Lp.
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o pracownikach
samorządowych

Projekt jest przygotowywany w
związku z postulatami
kierowanymi przez
przedstawicieli samorządu
terytorialnego. Ma wprowadzić
rozwiązania umożliwiające
prowadzenie bardziej
elastycznej polityki kadrowej
przez pracodawcę
samorządowego

Zmiana przepisów dotyczących
nawiązania, zmiany i rozwiązania
stosunku pracy z pracodawcą
samorządowym

Pani Katarzyna Golat
Dyrektor Departamentu
Administracji
Publicznej MSWiA
MSWiA
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Projekt ustawy o lotnictwie Ustawa stanowić będzie
służb porządku
podstawę prawną działania
publicznego
lspp, gdyż dotychczasowe jego
funkcjonowanie nie ma oparcia
w przepisach rangi ustawowej,
a ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.
– Prawo lotnicze (Dz. U. Nr
130, poz. 1112 z późn. zm.)
wyłącza w zasadzie spod jej
regulacji lspp, z wyjątkiem art.
1 ust. 4, który dotyczy
lotnictwa państwowego,
obejmującego lotnictwo Sił
Zbrojnych RP (lotnictwo
wojskowe), oraz Straży
Granicznej, Policji, Państwowej
Straży Pożarnej i służby celnej
(lotnictwo służb porządku
publicznego).
Według projektu ustawy w
skład lotnictwa służb porządku
publicznego wchodzić będą
jednostki organizacyjne Policji,
Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej oraz inne,
utworzone przez ministra spraw
wewnętrznych i administracji,
wykonujące lub
zabezpieczające działalność
lotniczą.

Ustawa ma na celu uregulowanie
spraw lotnictwa służb porządku
publicznego w zakresie organizacji
lspp, nadzoru nad tym lotnictwem,
statków powietrznych lspp i innego
sprzętu lotniczego, lotnisk i lądowisk
lspp oraz lotniczych urządzeń
naziemnych, personelu lotniczego lspp
oraz zarządzania bezpieczeństwem
lotów lspp.

Resortowy zespół
specjalistów lotniczych
pod kierownictwem
Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Publicznego. Osobą
odpowiedzialną za
opracowanie projektu
ustawy jest Pan Jan
Urbaniak – główny
specjalista w Zespole
ds. Lotnictwa Służb
Porządku Publicznego
DBP.
MSWiA
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85.

Ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniu usług drogą
elektroniczną

86.

Projekt ustawy o polskiej
pomocy zagranicznej

Nowelizacja wynika z
konieczności wdrożenia do
krajowego porządku prawnego
postanowień Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady 2000/31/UE z dnia 8
czerwca 2000 roku w sprawie
niektórych aspektów prawnych
usług w ramach społeczeństwa
informacyjnego, w
szczególności handlu
elektronicznego w ramach
rynku wewnętrznego
(dyrektywa o handlu
elektronicznym).

Doprowadzenie do możliwości pełnego
kontaktu obywateli i podmiotów
gospodarczych z organami
administracji przez Internet.

Włączenie się Polski do
międzynarodowej współpracy
na rzecz rozwoju i efektywna
realizacja programu pomocy
zagranicznej jest zupełnie
nowym obszarem aktywności
Polski. Obecne uregulowania
prawne uniemożliwiają
realizację działań z zakresu
pomocy zagranicznej w sposób
efektywny, zgodny ze
standardami
międzynarodowymi
wynikającymi z członkostwa
Polski w ONZ, OECD a przede
wszystkim w UE polityki, nie
objętym dotychczas
kompleksową legislacją.

W projekcie uregulowane zostaną
kwestie takie jak: definicja pomocy
zagranicznej, sprawny mechanizm
finansowania pomocy, mechanizm
umożliwiający realizowanie działań
pomocowych w cyklu wieloletnim,
powołanie agencji
implementacyjnej, udział w
udzielaniu pomocy zagranicznej
różnego rodzaju podmiotów, w tym
administracji publicznej oraz
organizacji pozarządowych i
podmiotów sektora prywatnego,
wolontariat zagraniczny oraz
ustawowe umocowanie
koordynacyjnej funkcji Ministra
SZ.

Edward Seliga,
Z-ca Dyrektora
Departamentu
Informatyzacji,
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Lp.

MSWiA

MSZ

www.msz.gov.pl
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Andrzej Skrzydło
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Współpracy
Rozwojowej
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Wykonanie prawa UE oraz
konieczność wprowadzenia zmian
do ustawy wynikających z analizy
dotychczas stosowanych
przepisów

Uzupełnienie ustawy o przepisy
wynikające z Dyrektywy Ptasiej i
Siedliskowej. Doprecyzowanie
przepisów dotyczących obszarów
Natura 2000, ochrony siedlisk i
gatunków, CITES oraz zadrzewień, a
także znowelizowanie przepisów, które
w czasie obowiązywania ustawy
powodowały problemy interpretacyjne

87.

88.

Wykonanie prawa UE

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o pomocy
publicznej i
restrukturyzacji
publicznych zakładów
opieki zdrowotnej
Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 1 lipca 2005
r. o pobieraniu,
przechowywaniu i
przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów

Nowelizacja ma na celu
wprowadzenie zmian, które
przyczynią się do zwiększenia
efektywności prowadzonych
procesów restrukturyzacji
finansowej.
Implementacja przepisów
Parlamentu Europejskiego i
Rady – dyrektywa 2004/23/WE
z dnia 31 marca 2004 r.

Umożliwienie realizacji mechanizmów
Protokołu z Kioto oraz
zaproponowanie procedur, kompetencji
organów oraz systemu realizacji
działań wynikających z zobowiązań
międzynarodowych. Utworzenie
podstaw Krajowego Rejestru Emisji
zanieczyszczeń – dyrektywa 2004/101
Pomoc zakładom uczestniczącym w
procesie restrukturyzacji
finansowej poprzez zwiększenie
kwoty preferencyjnej pożyczki z
budżetu państwa.
Uzupełnienie ustawy o problemy
dotyczące pobierania i
przeszczepiania komórek
rozrodczych i tkanek zarodkowych.
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Monika Lesz, p.o.
Zastępcy Dyrektora
DGPŚiZK
MŚ

MZ

MZ

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz Stanu w
MZ
Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w
MZ

www.mz.gov
.pl

Projekt ustawy o handlu
uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów
cieplarnianych i innych
substancji

MŚ

Międzyresortowy Zespół
ds. Przeglądu Prawa w
Zakresie Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

www.mz.gov
.pl

91.

Konieczność wprowadzenia zmian Harmonizacja rozwiązań finansowych i
do ustawy polegających dodaniu
organizacyjnych funkcjonowania PGL
stosownych delegacji do wydania Lasy Państwowe
rozporządzeń w sprawach
finansowych

Jw.

90.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o lasach.

MŚ

Międzyresortowy Zespół
ds. Przeglądu Prawa w
Zakresie Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Jw.

89.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie
przyrody.

www.mos.gov.pl

Lp.
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92.

Dostosowanie zasad wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej do
przepisów Unii Europejskiej.
Dostosowanie w niezbędnym
zakresie przepisów ustawy o
samorządzie pielęgniarek i położnej

Anna Gręziak
Podsekretarz Stanu w
MZ
MZ

Nowelizacja ma na celu stworzenie
podstawy prawnej dla Rady
Ministrów do podjęcia działań w
zakresie ochrony zdrowia
psychicznego poprzez określenie, w
drodze rozporządzenia,
Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz Stanu w
MZ
www.mz.gov.pl

MZ
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www.mz.gov.pl

93.

Projekt ustawy o zawodach Implementacja przepisów
pielęgniarki i położnej
Dyrektywy 2005/36/WE w
sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych (termin
implementacji: 20.10.2007)
Ujednolicenie pojęć i przepisów
(dotychczas było 17
nowelizacji)
Dlatego zachodzi konieczność
przygotowania nowego projektu
ustawy.
Projekt ustawy o zmianie
Problematyka zdrowia
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego społeczeństwa
psychicznego
wiąże się z przeciwdziałaniem
różnego rodzaju zaburzeniom,
patologiom, wypaczeniom, a
stopień wiedzy i możliwości
aktualnej naprawy istniejących
nieprawidłowości jest daleko
niewystarczający dla ich
normalizacji i likwidacji. Mając
na uwadze powyższe,
koniecznym jest stworzenie
Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego, który w
istotny sposób przyczyni się do
poprawy sytuacji w tym
zakresie.

Lp.
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94.

Projekt ustawy kładzie nacisk na
zwalczanie zakażeń, zwłaszcza
zakażeń szpitalnych.
Uwypuklona została rola szeroko
pojętych władz publicznych a nie
wyłącznie służby zdrowia i służb
sanitarnych w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego przed chorobami
zakaźnymi z uwzględnieniem
chorób wysoce zakaźnych i
szczególnie niebezpiecznych które
mogą zostać sprowadzone do kraju
lub być skutkiem aktów
bioterroryzmu

Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

MZ

Przedmiotem nowelizacji będą
kwestie egzaminu LEP oraz
zmiany w organizacji samorządu
lekarskiego w tym sądownictwa

Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu
w MZ
MZ
Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w
MZ
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www.mz.gov.pl

Ustawa ma zastąpić
obowiązującą ustawę z dnia 6
września 2001 r. o chorobach
zakaźnych i zakażeniach (Dz.
U. Nr 126, poz.1384 z późn.
zm.) Obecnie obowiązujące
przepisy nie zapewniają
bezpieczeństwa i zdrowia
publicznego gdyż nie
uwzględniają aktualnej sytuacji
epidemiologicznej. Ponadto
wystąpiła konieczność
ujednolicenia regulacji
dotyczących kwestii związanej
ze zwalczaniem i
zapobieganiem chorób
zakaźnych z ustawodawstwem
unijnym oraz
międzynarodowymi przepisami
zdrowotnymi.
Projekt ustawy o zmianie
Konieczność wprowadzenia
ustawy o zawodach lekarza zmian organizacyjnych –
i lekarza dentysty oraz
wynikająca z praktycznych
ustawy o izbach lekarskich problemów stosowania ustawy

www.mz.gov.pl

95.

Projekt ustawy o
zapobieganiu oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi

Lp.
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96.

Dotychczas problematyka
ochrony żeglugi i portów
morskich nie doczekała się
kompleksowej regulacji
prawnej. Wykonanie prawa UE
Dyrektywa 2005/65

Projekt zakłada nadanie nowego
statusu i struktury Polskiemu
Komitetowi Normalizacyjnemu,
który umożliwi zwiększenie
finansowania jego działalności z
przychodów własnych oraz z
innych źródeł pozabudżetowych.
Pozwoli to na uzyskanie
oszczędności w wydatkach
budżetowych na działalność PKN.
Ustawa będzie kompleksowo
regulować zagadnienia ochrony
portów i żeglugi, a także
implementować postanowienia
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 725/2004 w/s
wzmocnienia ochrony statków i
obiektów portowych.
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Piotr Marynowski
Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa
Narodowego, KPRM
Minister –członek
Rady Ministrów
Koordynator ds.
Służb Specjalnych
Zbigniew
Wassermann

Eligiusz Stachniak,
radca Szefa KPRM w
Departamencie
Prawnym KPRM
Szef KPRM

Karolina Jaciubek
Starszy specjalista
MGM

www.mgm.gov.pl

Projekt ustawy o ochronie
żeglugi i portów morskich

Projekt ustawy jest realizacją
programu „Tanie i Sprawne
Państwo” zakładającego
redukcję wydatków na
administrację publiczną.

Powyższy projekt dotyczy zmian
wymienionej ustawy w zakresie
unormowania spraw wynikających
ze stosunku służbowego
funkcjonariuszy przywróconych do
służby po wejściu w życie
orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 20.04.2004
r., rozwiązania kwestii urlopów
funkcjonariuszy oraz zmian
redakcyjnych w delegacjach
ustawowych umożliwiających
wydanie aktów wykonawczych,
których brak lub niepełność zostały
wytknięte m.in. przez kontrole
Najwyższej Izby Kontroli.

bip.kprm.gov.pl

98.

Ustawa o normalizacji

Wykonanie orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego,
wskazań wynikających z
kontroli Najwyższej Izby
Kontroli.

Bip.kprm.gov.pl

97.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu.

Lp.
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KWIECIEŃ
99.

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

Projekt nowelizacji ustawy
zawierać będzie kilka zasadniczych
zmian w odniesieniu do aktualnie
obowiązującego stanu prawnego.
W szczególności dotyczy to:
rozszerzenia ustawowego katalogu
gier o gry na automatach
zręcznościowych, gry rozrywkowe,
gry internetowe oraz gry
interaktywne,
zdefiniowania w/w gier oraz
określenia warunków prowadzenia
działalności w tym zakresie,
zaostrzenia przepisów dotyczących
nielegalnego urządzania gier oraz
sprawowania nadzoru w tym
względzie.

MF

100. Ustawa o zmianie ustawy – Potrzeba nowelizacji wiąże się

44

Marian Banaś Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów,
Szef Służby Celnej
MF

bip.mf.gov.pl

Projekt ustawy określa rolę i
Prawo celne oraz o zmianie z koniecznością uregulowania
odpowiedzialność Poczty Polskiej
niektórych innych ustaw
kwestii dokonywania przez
z tytułu poboru należności celnych
m.in. Pocztę Polską poboru
w obrocie pocztowym
należności celnych i
podatkowych z tytułu importu
towarów w obrocie pocztowym
z krajami trzecimi.
Proponowane zmiany wynikają
z doświadczeń związanych z
dwuletnim stosowaniem ustawy

Marian Banaś
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów,
Szef Służby Celnej
bip.mf.gov.pl

Potrzeba nowelizacji ustawy
wynika m. in. z konieczności:
stworzenia prawnych
możliwości prowadzenia
działalności w nowych
obszarach gier,
wprowadzenia nowych regulacji
prawnych, które powinny
pozwolić na skuteczniejszą
walkę z patologiami
występującymi na rynku gier i
zakładów wzajemnych,
poszerzenie dotychczasowego
katalogu gier objętych
monopolem Państwa.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
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planowanych w projekcie
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Projekt zakładać będzie zastąpienie
ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o
Radzie Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa.

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.

101. Projekt ustawy o miejscach
pamięci narodowej.

organizacji i finansowaniu
badań naukowych

MKiDN

Określenie organizacji oraz zasad i
trybu finansowania nauki i
działalności badawczo-rozwojowej.

Leszek Grabarczyk,
radca ministra w Dep.
Strategii i Rozwoju
Nauki MNiSzw
MNiSZW

Koalicyjna deklaracja
programowa „Solidarne
Państwo” – zał. Nr 3 – cz. VII
-

wprowadzenie przepisów
określających nowe zadania
Żandarmerii Wojskowej;
- wprowadzenie zmian w art. 29,
31, 32 i 34 określających osoby,
w stosunku do których
Żandarmeria Wojskowa
wykonuje swoje zadania;
- wprowadzenie przepisów
regulujących zasady i tryb
postępowania kwalifikacyjnego
wobec kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do służby i pracy
w Żandarmerii Wojskowej.

45

gen. bryg. Jan
Żukowski Komendant Główny
Żandarmerii
Wojskowej
MON

www.biuletyn.mon.gov.pll

Nowelizacja ustawy
spowodowana jest
wyciągnięciem wniosków z
pięcioletniego funkcjonowania
ustawy o Żandarmerii
Wojskowej oraz koniecznością
dostosowania przepisów do
rozwiązań funkcjonujących w
Policji.

bip.mnisw.gov.pl

(W ramach tego zadania
zostanie zrealizowane
zadanie pt. „Projekt ustawy
o jednostkach
organizacyjnych
prowadzących działalność
badawczo-rozwojową” z
Planu pracy RM w II p.
2006 r.)
103. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych

Konieczność – w świetle
dotychczasowych doświadczeń
zarządzania sprawami nauki –
ujęcia w jednej ustawie
całokształtu problematyki
organizacji oraz finansowania
nauki i działalności badawczorozwojowej.

bip.mkidn.gov.pl

102. Projekt założeń ustawy o

Jarosław Czuba, Dyrektor
DPL
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emeryturach pomostowych

105. Projekt ustawy o zmianie

Stworzenie możliwości
wcześniejszego przejścia na
emeryturę dla osób pracujących w
szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze.

Projektowana zmiana ustawy
określi warunki i zasady
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii w kontekście zniesienia
przeszkód w swobodnym
przepływie między Państwami
Członkowskimi osób wykonujących
ten zawód. Dotyczy to poziomu
kwalifikacji lekarza weterynarii i
wymaganych dokumentów
potwierdzających te kwalifikacje
oraz określenia polskich organów
właściwych do prowadzenia spraw
związanych z przemieszczaniem się
lekarzy weterynarii celem
wykonywania zawodu w Polsce.

46

Marek Bucior
Dyrektor Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych
MPiPS

Maria Boratyn –
Laudańska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
MRiRW
MRiRW

bip.minrol.gov.pl

ustawy z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych
(jedn. tekst Dz.U.z 2002 r.
Nr 187, poz. 1567 z późn.
zm.)

Osoby pracujące przed 1999 r.
w zawodach, branżach lub na
stanowiskach, które w starym
systemie uprawniały do
wcześniejszej emerytury, a
które bez uchwalenia ustawy
nie nabyłyby prawa do
szczególnych uprawnień, będą
uprawnione do świadczeń
wynikających z ww. ustawy
Celem projektowanej ustawy
jest wdrożenie przepisów
dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych, w
części dotyczącej wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
oraz decyzji Rady z dnia 27
lutego 2006 r. w sprawie
przyjęcia w imieniu Wspólnoty
Europejskiej i jej Państw
Członkowskich, Protokołu do
Umowy między Wspólnotą
Europejską i jej Państwami
Członkowskimi, a Konfederacją
Szwajcarską w sprawie
swobodnego przepływu osób.

http://www.mps.gov.pl/bi
p

104. Projekt ustawy o
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Potrzeba zmiany i
doprecyzowania
obowiązujących rozwiązań o
charakterze ustrojowym i
organizacyjnym kuratorskiej
służby sądowej, co ma związek
z naprawą wymiaru
sprawiedliwości w zakresie
zapewnienia sprawności i
efektywności wykonywania
orzeczeń sądów powszechnych.

Określenie zasad doboru kadry
kuratorskiej, uporządkowanie zasad
nadzoru nad kuratorską służbą
zawodową prezesa sądu
okręgowego i kuratora okręgowego,
odpowiedzialności dyscyplinarnej
kuratorów zawodowych, ich
awansu, naboru na aplikację
kuratorską; określenie zasad
delegowania i przenoszenia
kuratorów zawodowych,
ujednolicenie stawek ryczałtów dla
kuratorów społecznych dla
dorosłych i rodzinnych.

Potrzeba uregulowania
spornych stosunków prawnych
między właścicielami instalacji
przesyłowych a właścicielami
nieruchomości, przez które te
instalacje przebiegają.
Wzmocnienie uprawnień osób
poszkodowanych czynami
niedozwolonymi.

Określenie statusu
cywilnoprawnego urządzenia
przesyłowego
Wprowadzenie zadośćuczynienia za
śmierć osoby bliskiej Art. 446 KC

106. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kuratorach
sądowych oraz ustawy o
pomocy społecznej

ustawy – Kodeks cywilny

Prokurator Wiesława
Kaczorowska
Departament
Legislacyjno-Prawny
MS

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

47

Zbigniew Gryglas,
dyrektor DZiK

www.ms.gov.pl

tej
ustawy
jest Lepsza
organizacja
zadań
w
podyktowana
potrzebą zakresie bezpieczeństwa ochrony
doprecyzowania
niektórych osób i mienia.
przepisów,
usunięcia
luk
prawnych, a także zastosowania
nowych rozwiązań w zakresie
ochrony osób i mienia, które
wynikają
z
konfrontacji
pierwszej na gruncie prawa
polskiego
ustawy
z
doświadczeniami
ponad
8-letniego jej stosowania.

MS

108. Projekt ustawy o zmianach Zmiana
ustawy o ochronie osób i
mienia oraz niektórych
innych ustaw

www.ms.gov.pl

107. Projekt ustawy o zmianie

Sędzia Ewa Korszeń,
Departament
Legislacyjno-Prawny
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Ustawa umożliwi polskiemu
przemysłowi
stoczniowemu
korzystanie
ze
wsparcia
działalności
innowacyjnej.
Wsparcie to jest zbieżne z
kierunkami
wyznaczonymi
przez
opracowany
w
UE
Program Leadership 2015. w
którym
określono,
iż
warunkiem
wzrostu
konkurencyjności europejskiego
przemysłu stoczniowego jest
zwiększenie
nakładów
na
innowacje.
Program
ten
przewiduje udzielanie pomocy
dla
stoczni
głównie
na
innowacyjność oraz badania i
rozwój nowych technologii.

Ustanowienie
szczegółowych
rozwiązań wspierania działalności
innowacyjnej w polskim przemyśle
okrętowym.

109. Projekt ustawy o

wspieraniu innowacyjności
w przemyśle stoczniowym

transporcie kolejowym

określonych w „Strategii dla
transportu kolejowego do roku
2009”.

żegludze śródlądowej

2005/44/WE,
Rozporządzenie 1365/2006/WE

Regulacja dotyczy opłat
z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów zajętych pod
nieużytkowane i nowo powstałe
linie kolejowe i zwolnienie z
konieczności uzyskania licencji
oraz uproszczenie procedur
dopuszczania do ruchu dla
przewoźników kolejowych
wykonujących przewozy na liniach
lokalnych.
Wprowadzenie delegacji ustawowej
do wydania rozporządzenia w
sprawie RIS.

48

Małgorzata Słojewska
Dyrektor Departamentu
Kolei i Transportu
Kolejowego
MT

MT

Jarosław Pasek –
Dyrektor Departamentu
Planowania
Strategicznego i
Polityki Transportowej.

www.bip .mt
.gov.pl

111. Ustawa o zmianie ustawy o Wdrożenie dyrektywy

MG

www.bip . mt.gov.pl

110. Ustawa o zmianie ustawy o Realizacja kierunków działań

Pani
Jolanta
Sławomirska
Gł.
Specjalista
Departamentu
Przemysłu

http://bip.mgip.gov.pl/
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Dotychczasowa praktyka
stosowania ustawy z dnia
21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z
późn. zm.) wykazała,
że właściwość organów w
sprawie wydawania pozwoleń
na nabywanie, przechowywanie
lub używanie materiałów
wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego nie jest
jednoznacznie określona.
Proponowane zmiany ustanowią
jeden pion organów właściwy w
sprawach dotyczących tej grupy
materiałów wybuchowych.
Zabieg ten uporządkuje stan
prawny w omawianym zakresie.

Proponowane zmiany przewidują
przyznanie w art. 10 ustawy o
materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego
kompetencji w zakresie wydawania
pozwoleń na nabywanie,
przechowywanie lub używanie
materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego
jedynie dyrektorowi okręgowego
urzędu górniczego. Konsekwencją
tego rozwiązania będzie przede
wszystkim konieczność dokonania
zmian w ustawie z dnia 22 czerwca
2001 r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.)
oraz innych przepisach ustawy z dnia
21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego, kreujących obecnie
właściwość wojewodów, a także w
przepisach ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz.
1947, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o opłacie
skarbowej.

112. Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw
dotyczących materiałów
wybuchowych

MAJ
49

Piotr Litwa—
wiceprezes Wyższego
Urzędu Górniczego

Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego

bip.mswia.gov.pl
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ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do użytku
cywilnego.

Prezydent RP ustawą z dnia 26 Zmiany w ustawie będą polegać na
stycznia 2006 r. o ratyfikacji
wprowadzeniu przepisów, które
Konwencji w sprawie
określają w szczególności:
znakowania plastycznych
materiałów wybuchowych w
− rodzaj i ilość wprowadzanych
celu ich wykrywania, wyraził
do materiałów wybuchowych
zgodę na ratyfikację Konwencji
plastycznych (MWP) substancji
podpisanej w Montrealu dnia 1
znakujących;
marca 1991 r. Konwencja
−
termin wycofania z zapasów
nakłada obowiązek dodawania
cywilnych MWP;
odpowiednich substancji
− zakaz wwozu i wywozu nie
chemicznych do plastycznych
oznakowanych MWP;
materiałów wybuchowych, w
- sposób kontroli posiadania i
celu ich wykrywania.
przekazywania MWP nie
oznakowanych dla celów
naukowobadawczych, szkoleniowych,
sądowniczych) produkowanych
w ograniczonych ilościach, dla
zapobieżenia ich przekazania
lub użycia w celach
sprzecznych z Konwencją.

50

Stanisław Rasała
Dyrektor;
Departament Spraw
Obronnych

MG

http://bip.mgip.gov.pl/

113. Projekt ustawy o zmianie
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ustawy z dnia 22 czerwca
2002 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i
technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.

Prezydent RP ustawą z dnia 26
stycznia 2006 r. o ratyfikacji
Konwencji w sprawie
znakowania plastycznych
materiałów wybuchowych w
celu ich wykrywania, wyraził
zgodę na ratyfikację Konwencji
podpisanej w Montrealu dnia 1
marca 1991 r. Konwencja
nakłada obowiązek dodawania
odpowiednich substancji
chemicznych do plastycznych
materiałów wybuchowych, w
celu ich wykrywania.

Zmiany w ustawie będą polegać na
wprowadzeniu przepisów, które
określają w szczególności:
- rodzaj i ilość wprowadzanych do
materiałów wybuchowych
plastycznych (MWP) substancji
znakujących;
- termin wycofania z zapasów
MWP w odniesieniu do wojska,
policji i innych służb państwowych;
- termin wycofania z zapasów
cywilnych MWP;
- zakaz wwozu i wywozu nie
oznakowanych MWP;
- sposób kontroli posiadania i
przekazywania MWP nie
oznakowanych dla celów naukowobadawczych, szkoleniowych,
sądowniczych) produkowanych
w ograniczonych ilościach, dla
zapobieżenia ich przekazania lub
użycia w celach sprzecznych z
Konwencją.

51

Stanisław Rasała
Dyrektor;
Departament Spraw
Obronnych

MG

http://bip.mgip.gov.pl/
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116. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym

117. Ustawa o reasekuracji

Przewiduje się m.in.: weryfikację
dotychczasowego podziału rezerw
państwowych, utworzenie nowego
rodzaju rezerw, powierzenie jednemu
organowi zadań związanych z
tworzeniem i zwalnianiem rezerw,
określenie procedury tworzenia i
zwalniania rezerw, określenie zasad
finansowania rezerw, wprowadzenie
przepisów umożliwiających
utrzymywanie rezerw państwowych
poza granicami kraju, wprowadzenie
przepisów precyzujących użycie
rezerw, określenie procedury w
zakresie zatwierdzania potrzeb w
zakresie rezerw, wprowadzenie
przepisów określających zasady
kontroli rezerw.

Występowanie barier prawnych
w podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć przez podmioty
publiczne i prywatne

Usunięcie barier prawnych w
podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć przez podmioty
publiczne i prywatne

Ustawa ma na celu
implementację przepisów
Dyrektywy 2005/68/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 16 listopada 2005
r. w sprawie reasekuracji oraz
zmieniającej dyrektywy Rady
73/239/EWG, 92/49/EWG, a
także dyrektywy 98/78/WE i
2002/83/WE.

Ustawa regulować będzie warunki
podejmowania i wykonywania
działalności reasekuracyjnej.

Stefan Drygas
Radca Ministra
Departament
Instrumentów Wsparcia

MG

MG

Piotr Soroczyński –
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów.
MF
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Pan Stanisław Rasała
Dyrektor Departamentu
Spraw Obronnych

bip.mf.gov.pl

Potrzeba opracowania
przedmiotowego projektu
wynika konieczności
wprowadzenia nowego
efektywnego systemu rezerw
państwowych zgodnego z
uwarunkowaniami
międzynarodowymi RP, w tym
wynikającymi z umów
bilateralnych i wielostronnych.
Ponadto system ten winien
uwzględnić nowy charakter
zagrożeń i sytuacji
wymagających użycia rezerw
państwowych.

http://bip.m
gip.gov.pl/

rezerwach państwowych

http://bip.mgip.gov.pl/

115. Projekt ustawy o

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

118. Ustawa o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej

akcyzowym

Uregulowanie zasad opodatkowania
akcyzą energii elektrycznej zgodnie
z postanowieniami dyrektyw.
Opracowanie przepisów pod kątem
potrzeb obrotu gospodarczego i
skutecznego funkcjonowania
systemu podatku akcyzowego w
oparciu o doświadczenia zebrane w
czasie funkcjonowania ustawy o
podatku akcyzowym i o postulaty
środowisk gospodarczych.
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Paweł Banaś
-Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów, Generalny
Inspektor Kontroli
Skarbowej

MF

Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Konieczność implementacji
przepisów dyrektywy Rady
2003/96/WE w zakresie
opodatkowania akcyzą energii
elektrycznej oraz innych
dotychczas
nieimplementowanych
zagadnień

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.
Przedmiotem projektu jest również
wprowadzenie rozwiązania
zapewniającego zwiększenie
skuteczności ujawniania
przestępstw korupcyjnych w
aparacie podległym Ministrowi
Finansów.

bip.mf.gov.pl

119. Ustawa o podatku

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.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Wyrok Trybunału
ustawy o prawie autorskim Konstytucyjnego
i prawach pokrewnych
z dnia 24 maja 2006 r.
uchylający z dniem 5 czerwca
2007.art. 70 ust. 7 ustawy o
prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Dostosowanie art. 70
ust. 2 do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w zakresie kręgu
podmiotów uprawnionych do
wynagrodzenia z tytułu utworu
audiowizualnego.
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Ewa Ziemiszewska

MKiDN

Zastępca Dyrektora
DPL

bip.mkidn.gov.pl

120. Projekt ustawy o zmianie

Lp.

Tytuł

1

2

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

3
W MON i niektórych jednostkach
organizacyjnych resortu obrony
narodowej, a także formacjach
podległych MSWiA realizowany jest
proces „ucywilniania” poprzez
zastępowanie żołnierzy zawodowych i
funkcjonariuszy pełniących służbę na
stanowiskach niezwiązanych
bezpośrednio z podstawowymi
zadaniami tych jednostek (formacji) –
pracownikami cywilnymi o
odpowiednim wykształceniu i
przygotowaniu zawodowym, w
szczególności prawników,
ekonomistów, informatyków,
specjalistów w dziedzinie współpracy i
polityki międzynarodowej itp.
Celem tego procesu jest głównie:
- dostosowanie struktur
organizacyjnych w resorcie
ON(Ministerstwa i jednostek
organizacyjnych podporządkowanych
MON) do zmieniających się zadań
stawianych przed siłami zbrojnymi,
w szczególności związanych z
realizacją zobowiązań sojuszniczych w
ramach NATO i członkostwem w UE, a
także zmniejszenie kosztów obsługi
logistyczno-technicznej
i administracyjnej,
- zwiększenie liczby funkcjonariuszy
w jednostkach realizujących
podstawowe zadania formacji
podległych MSWiA oraz zmniejszenie
kosztów związanych z obsługą
logistyczno-techniczną tych formacji.
Zmiana spowodowana jest także
publicznym ogłoszeniem przez
Prezydenta RP oraz MON w dniu 27
października 2006 r. kierunku rozwoju
Sil Zbrojnych RP zakładającego ich
pełną profesjonalizację. Istnieje zatem
potrzeba przygotowania podstaw
prawnych umożliwiających wdrożenie
koncepcji tej profesjonalizacji.

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

"Art. 10 a. Upoważnia się ministra
właściwego do spraw finansów do
dokonywania:

1)

przeniesień kwoty środków na
uposażenia, dodatkowe uposażenia
roczne, nagrody roczne i pozostałe
należności żołnierzy i funkcjonariuszy
oraz odpowiednio limitów zatrudnienia
- między częściami i działami budżetu
państwa - odpowiednio na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Sprawiedliwości, ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, Szefa
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Szefa Agencji
Wywiadu;

2)

na wniosek Ministra Obrony
Narodowej, przeniesień między kwotą
środków na uposażenia, dodatkowe
uposażenia roczne, nagrody roczne i
pozostałe należności żołnierzy
zawodowych a kwotą środków na
wynagrodzenia i dodatkowe
wynagrodzenia roczne pracowników
oraz odpowiednio limitów zatrudnienia
w ramach części 29 budżetu państwa;

3)

na wniosek ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, przeniesień
środków na uposażenia, dodatkowe
uposażenia roczne, nagrody roczne i
pozostałe należności funkcjonariuszy a
kwotą środków na wynagrodzenia i
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pracowników oraz odpowiednio
limitów zatrudnienia między
częściami, działami i rozdziałami
budżetu państwa."
4) Szczegółowe regulacje prawne
nowelizacji ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP będą także
uwzględniać zawieszenie obowiązkowej
służby wojskowej oraz możliwość realizacji
obowiązku obrony przez obywateli na
zasadach ochotniczych (dobrowolności).
Zakres przedmiotowy nowelizacji
obejmował będzie nowe rodzaje ochotniczej
służby wojskowej, w tym pełnionej przez
żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych
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gen. bryg. Andrzej
Fałkowski - Dyrektor
Departamentu
Budżetowego,
gen. dyw Leszek Chyła
Szef Zarządu
Organizacji i
Uzupełnień – P1 Sztabu
Gen. WP

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

121. Projekt ustawy o zmianie

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

pracy

dla dzieci ofiar wypadków
przy pracy

124. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o nasiennictwie

W obecnym systemie brak jest
kompleksowej regulacji
wsparcia dla dzieci ofiar
wypadków przy pracy, czego
negatywne skutki są widoczne
zwłaszcza przy tragicznych
wypadkach w których jest wiele
ofiar.

Projektowana regulacja określi
zasady wsparcia dla dzieci ofiar,
zarówno materialnego jak i
psychologicznego.

Dostosowanie przepisów do
kolejnych zmian w
prawodawstwie unijnym
(projekt Dyrektywy Komisji
zmieniającej dyrektywę Rady
92/33/EWG w sprawie obrotu
materiałem rozmnożeniowym
oraz nasadzeniowym warzyw
innym niż nasiona oraz
Dyrektywę Rady 2002/55/WE w
sprawie obrotu materiałem
siewnym warzyw - przepisy
dyrektywy będą obowiązywały
od 1 lipca 2007 r.)

Wymagało to będzie zmian w art.
48 ust. 5 i w art. 57 ust. 1 pkt 7
ustawy o nasiennictwie oraz zmian
w załączniku do tej ustawy. Zmiany
te spowodują objęcie kukurydzy
cukrowej i pękającej
prawodawstwem dotyczącym
obrotu materiałem siewnym
warzyw oraz umożliwią
wytwarzanie materiału siewnego
cebuli siedmiolatki, czosnku
pospolitego, karczocha
zwyczajnego, rabarbaru i szalotki z
nasion. Ponadto zaktualizowane
zostaną nazwy botaniczne
gatunków roślin zgodnie z nazwami
przyjętymi na rynkach
międzynarodowych.
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Elżbieta Rafalska
Sekretarz Stanu
MPiPS

Bogdan Socha
Podsekretarz Stanu
MPiPS

Departament

Pomocy

Społecznej

Bożena Nowicka
Dyrektor Departamentu
Departament Hodowli i
Ochrony Roślin
MRiRW

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Zmiany dotyczą m. in.
Ochotniczych hufców pracy i zasad
nabywania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej przez
bezrobotnych.

http://www.mps.go
v.pl/bip

123. Projekt ustawy o wsparciu

Projektowana regulacja ma na
celu usprawnienie i
przekształecenie obecnie
funkcjonujących instytucji
rynku pracy.

http://www.mp
s.gov.pl/bip

122. Projekt ustawy o rynku

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

1

2

3

4

5

ustawy o izbach rolniczych

Realizacja oczekiwań
środowiska rolniczego, a w
szczególności postulatów
zgłaszanych przez 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

Systemowa regulacja zagadnień
wyczerpującego uregulowania
związanych z ochroną ludności i
wszystkich zagadnień
obroną cywilną oraz ratownictwem.
związanych z obroną cywilną w
ujęciu Protokołu Dodatkowego
I do Konwencji Genewskich z
12 sierpnia 1949 r. oraz
ratownictwem – w tym
regulacją kwestii związanych z
numerem alarmowym „112”.
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6

7

Andrzej Kuczyński –
Zespół ds. Organizacji
Społeczno-Zawodowych
Biuro Ministra

bip.minro
l.gov.pl

Grzegorz Abgarowicz,
Naczelnik Wydziału
Obrony Cywilnej
(Departament
Zarządzania
Kryzysowego i Spraw
Obronnych MSWiA)

MRiRW

126. Ustawa o ochronie ludności Potrzeba spójnego i
i obronie cywilnej

Adres BIP

bip.mswia.gov.pl

125. Projekt ustawy o zmianie

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

MSWiA

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

127. Projekt ustawy o Agencji
Ochrony Środowiska –
(tytuł roboczy)

ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty

Wykonanie rozporządzenia.
MŚ

Implementacja Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dn 7 września 2005 r
2005/36/WE w sprawie
uznawania kwalifikacji
zawodowych

Implementacja Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2005/36/WE

58

MZ

Ryszard Purski
Radca Ministra
Departament
Globalnych Problemów
Środowiska i Zmian
Klimatu
Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w
MZ

www.mz.gov
.pl

129. Projekt ustawy o zmianie

Implementacja Rozporządzenia
842/2006/WE

MŚ/GIOŚ

Jw.

ustawy o substancjach
zubożających warstwę
ozonową

Barbara Biegaj – gł.
specjalista ds. legislacji
w GIOŚ

www.mos.gov.pl

128. Projekt ustawy o zmianie

Po włączeniu Polski w strukturę Reorganizacja służb ochrony
Unii Europejskiej znacznie
środowiska
wzrosła liczba zadań do
realizacji przez służby ochrony
środowiska.
W związku z tym konieczna jest
zmiana formy prawnej.
Utworzenie Agencji Ochrony
Środowiska przewidziane
zostało w Koalicyjnej
Deklaracji Programowej
„Solidarne Państwo” z
października 2006 r. (załącznik
nr 1 – Cele i zadania rządu
koalicyjnego w latach 20062009, str. 10, pkt 12, załącznik
nr 3 – Wykaz projektów ustaw i
zamierzeń legislacyjnych, str. 4,
pkt 2) oraz w dokumencie
„Solidarne Państwo – 365 dni
realizacji programu” (str. 135)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

farmaceuty i zmianie ustawy
z dnia 19kwietnia 1991 r. o
izbach aptekarskich.

131. Projekt ustawy o systemie
informacji w ochronie
zdrowia

133. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
farmaceutyczne

Ustawa o systemie informacji o
ochronie zdrowia ma na celu
określenie organizacji oraz
zasad działania systemu
informacji w ochronie zdrowia.
System ten dostarczy danych
niezbędnych do: prowadzenia
polityki ochrony zdrowia,
podnoszenia jakości i
dostępności do opieki
zdrowotnej, usprawnienia
finansowania ochrony zdrowia.
Projekt z Expose Prezesa Rady
Ministrów
Ujednolicenie nazw uczelni
spełniających wymogi do
nadawania stopni naukowych.

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.

MZ

Ujednolicenie nazw uczelni
spełniających kryteria ustawowe
określone w art.3 ust. 3 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym
Implementacja Dyrektywy Komisji
2006/130/WE.

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz Stanu w
MZ

MZ

Jarosław Pinkas
Podsekretarz Stanu
MZ
Bolesław Piecha,
Sekretarz Stanu w MZ

MZ
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www.mz.gov.pl

Implementacja opublikowanej
12 grudnia 2006 r. Dyrektywy
Komisji 2006/130/WE z dn. 11
grudnia 2006 w zakresie
kryteriów zwolnienia z wymogu
wydawania na podstawie
recepty określonych
weterynaryjnych produktów
leczniczych przeznaczonych dla
zwierząt hodowlanych,
chowanych lub utrzymywanych
w celu produkcji żywności.

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w
MZ

www.mz.
gov.pl

nowych nazw niektórym
uczelniom medycznym

Implementacja Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2005/36/WE.

www.mz.gov.pl

132. Projekt ustawy o nadaniu

Implementacja Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dn 7 września 2005 r
2005/36/WE w sprawie
uznawania kwalifikacji
zawodowych.

www.mz.gov.pl

130. Projekt ustawy o zawodzie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

CZERWIEC
134. Projekt ustawy o

135. Projekt ustawy o wsparciu
remontów budynków
mieszkalnych

Głównym celem projektowanej
ustawy jest nałożenie na podmioty
gospodarujące nieruchomościami
Skarbu Państwa (starostowie,
Agencja Nieruchomości Rolnych,
Agencja Mienia Wojskowego oraz
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)
obowiązku oddawania w
użytkowanie wieczyste
nieruchomości przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe
podmiotom realizującym te cele.

Kilkudziesięciololetni okres
zaniedbań w zakresie remontów
budynków mieszkalnych
(spowodowany m. in.
obowiązywaniem przez ponad
czterdzieści lat ograniczeń
wysokości czynszów).
Rozwiązania mają zapobiegać
realnej groźbie utraty części
zagrożonej substancji
mieszkaniowej oraz
przeciwdziałać istotnemu
osłabieniu efektów programów
wspierających nowe
budownictwo mieszkaniowe.

Zintegrowany program remontów i
modernizacji budynków
mieszkalnych, będący elementem
programu mieszkaniowego rządu,
który ma na celu poprawę stanu
technicznego istniejącego zasobu
mieszkaniowego. Program będzie
integrował działający program
termomodernizacji z nowymi
elementami wsparcia działalności
remontowej.
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Grzegorz Majcherczyk
Dyrektor Departamentu
Regulacji Rynku
Nieruchomości

MB

Marek Zawiślak –
Dyrektor Departamentu
Strategii i Rozwoju
Mieszkalnictwa

MB

bip.mb.gov.pl

Zbyt mała podaż gruntów na
cele budownictwa
mieszkaniowego, w
szczególności gruntów w
granicach administracyjnych
miast. Problemy proceduralne z
przeznaczaniem gruntów
rolnych i leśnych na cele
budownictwa mieszkaniowego.
Projekt objęty umową
koalicyjną i programem Rządu.
Projekt powiązany jest z
rządowym projektem ustawy o
finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych (druk
sejmowy nr 1080).

bip.mb.gov.pl

gospodarowaniu
nieruchomościami
gruntowymi Skarbu
Państwa na cele
budownictwa
mieszkaniowego oraz o
zmianie niektórych innych
ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

136. Projekt ustawy – Prawo
budowlane

Uregulowanie zagadnień dot.
nadzoru właścicielskiego nad
spółkami SP.
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Andrzej Warwas
Dyrektor Departamentu
Regulacji Rynku
Budowlanego i Procesu
Inwestycyjnego
MB

MSP

www.msp
.gov.pl

ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji oraz o zmianie
niektórych ustaw

Zagwarantowanie prawidłowego
przebiegu procesu inwestycyjnego
(dalsze uproszczenie procedur i
podniesienie poziomu
bezpieczeństwa w budownictwie)
oraz poszanowania występujących
w nim interesu prywatnego i
publicznego, a także m.in.
wdrożenie dyrektywy
energetycznej, a także uznawanie
kwalifikacji zawodowych w
budownictwie.

bip.mb.gov.pl

137. Projekt ustawy o zmianie

Konieczność uporządkowania i
dokonania niezbędnych zmian
wielokrotnie nowelizowanych
przepisów prawa budowlanego.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

138. Nowelizacja ustawy z dnia 7

października 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji
przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP

Zmiany w ustawie polegać będą
zwłaszcza na *:
rozszerzenie zakresu
podmiotowego stosowania
ustawy o grupy kapitałowe
obejmujące podmioty zaliczone
do przemysłowego potencjału
obronnego,
– rozszerzenie katalogu form
wspierania restrukturyzacji
przemysłowego potencjału
obronnego,
– doprecyzowaniu niektórych
pojęć.

Stanisław Rasała
Dyrektor;
Departament Spraw
Obronnych

–

* dokładny zakres zmian w ustawie
o wspieraniu restrukturyzacji...
będzie określony po przyjęciu przez
Radę Ministrów Programu
konsolidacji i wspierania rozwoju
polskiego przemysłu obronnego w
latach 2006-2010
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MG

http://bip.mgip.gov.pl/

Przygotowywany obecnie w
MG rządowy Program
konsolidacji i wspierania
rozwoju polskiego przemysłu
obronnego w latach 2006-2010
przewiduje szereg zmian w
infrastrukturze prawnej
stanowiącej podstawę
funkcjonowania i
restrukturyzacji krajowego
przemysłu obronnego, w tym
zmianę ustawy z dnia 7
października 1999 r. o
wspieraniu restrukturyzacji...
Celem zmian jest stworzenie
sprzyjających warunków
prawnych do kontynuowania
przekształceń strukturalnych,
które w perspektywie
doprowadzić mają do powołania
polskiego koncernu
zbrojeniowego.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

139. Projekt ustawy o zmianie

ustawy z dnia 14 lutego
2003 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych.

1.
2.

3.

4.

Aktualnie opracowywane są założenia
projektu. Badane są następujące
możliwości:
1.
Rozszerzenie katalogu
podmiotów uprawnionych do
przekazywania informacji
gospodarczych o
konsumentach.
2.
Zapewnienie współpracy
biur informacji
gospodarczych z systemem
bankowym (BIK).
3.
Odejście od zasady, która
ogranicza przekazywanie
zobowiązań konsumentów i
przedsiębiorców, wyłącznie
do zobowiązań wynikających
z określonych tytułów
prawnych, a także obniżenie
granicznych kwot
zobowiązań.
4.
Rozszerzenie zakresu
informacji gospodarczej o
przedsiębiorcach poprzez
dopuszczenie biur informacji
gospodarczych do
publicznych rejestrów.
5.
Wydłużenie okresu
przechowywania historii
zadłużenia przez biura
informacji gospodarczej.
6.
Złagodzenie zasad
obowiązujących w zakresie
przekazywania pozytywnych
informacji gospodarczych do
biura; umożliwienie
dostarczycielom informacji
samodzielnego
przekazywania pozytywnych
informacji gospodarczych.
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Grzegorz Kustra
St. Specjalista;
Departament Regulacji
Gospodarczych

MG

http://bip.mgip.gov.pl/

Postulaty i wnioski
zgłaszane przez biura
informacji gospodarczej.
Poszerzenie zakresu
działalności gospodarczej i
zakresu współpracy
prowadzonych przez biura
informacji gospodarczej.
Konieczność zapewnienia
możliwości współpracy
(wymiany informacji
gospodarczej) z Biurem
Informacji Kredytowej.
Dostosowanie do
przedsiębiorców z państw
członkowskich Unii
Europejskiej (sprawa
Solvit).

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)
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1

2

3

4

5

6

7

MG

Mariusz Biedrzycki
Gł. Specjalista;
Departament Regulacji
Gospodarczych

http://bip.mg
ip.gov.pl/

140. Projekt Ustawy – Prawo
probiercze.

Porozumienia w Sprawie
Międzynarodowego
Programu Energetycznego
z dnia 18 listopada 1974 r.
ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej

Ustawa jest niezbędna dla
ratyfikacji umowy dotyczącej
akcesji Polski do
Międzynarodowej Agencji
Energetyki.

Istotą projektu jest ratyfikacja przez
Polskę Porozumienia w/s Programu
Energetycznego.

Wynik przeglądu
obowiązujących przepisów
prawa.

Uproszczenie zasad
ewidencjonowania działalności
gospodarczej, uregulowanie kwestii
zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej,
doprecyzowanie przepisów w
zakresie kontroli działalności
przedsiębiorców, doprecyzowanie
przepisów dot. działalności
gospodarczej prowadzonej przez
cudzoziemców, uelastycznienie
normy w zakresie obowiązków
związanych z wprowadzeniem
towarów do obrotu.

Realizacja postulatów
przedsiębiorców.
Dostosowanie do Dyrektywy
2003/86/WE
Realizacja zobowiązań SolvitPolska.
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MG

Pani Elżbieta Piskorz,
Starszy Specjalista
Departament Ropy i
Gazu.
Pani Agata Glinka
Główny specjalista ds.
legislacji Departament
Regulacji
Gospodarczych

Szef KPRM/MG

Maciej Szmit
Zastępca Dyrektora
Departament Prawny
KPRM

www.kprm.gov.pl
www.kprm.gov.pl

142. Projekt ustawy o zmianie

Kompleksowe uregulowanie spraw w
zakresie obrotu kamieniami i
materiałami szlachetnymi.

bip.mg.gov.p
l

141. Ustawa o ratyfikacji

Dostosowanie systemu
krajowego w zakresie
probiernictwa do
obowiązujących regulacji
międzynarodowych.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu
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Osoba odpowiedzialna
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stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

przepisów, analiza postulatów
organizacji samorządu
rzemiosła, potrzeba
przeprowadzenia pogłębionej
OSR w oparciu o nowe
wytyczne.

Ostateczny zakres zmiany zostanie
ustalony po zakończeniu oceny
skutków regulacji. Wstępne
założenia są takie: stworzenie
aktualnych definicji rzemiosła i
rzemieślnika, określenie zadań
samorządu rzemiosła, opracowanie
wykazu zawodów rzemieślniczych,
w których izby rzemieślnicze
przeprowadzają egzaminy,
rozszerzenie sytemu uzupełniania
kwalifikacji zawodowych,
wprowadzenie nadzoru nad
działalnością organizacji samorządu
gospodarczego rzemiosła na
podstawie kryterium zgodności z
prawem, określenie zasad
finansowania praktycznej nauki
zawodu.
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Pan Radosław Mazur
Specjalista
Departament Regulacji
Gospodarczych

MG

bip.mg.gov.pl

143. Projekt ustawy o rzemiośle Przegląd obowiązujących

Lp.

Tytuł

1

2

144. Projekt ustawy

o zmianie ustawy o
dochodach jednostek
samorządu terytorialnego

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

3

4

5

6

7

Konieczność nowelizacji ustawy o
dochodach jednostek samorządu
terytorialnego jest podyktowana
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Doprowadzenie przepisów ustawy z
dnia 13 listopada 2003r. o
dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, zakwestionowanych
przez TK, do zgodności z
Konstytucją RP

W następstwie wyroku TK z dnia 25
lipca 2006r. sygn. akt K 30/04 opublik.
w Dz.U. 141, poz. 1011 – w terminie
18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku
(co miało miejsce w dniu 8 sierpnia
br.) tracą moc obowiązującą – uznane
za niezgodne z Konstytucją RP,
przepisy:

MF
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www.bip.mf.gov.pl
www.bip.mf.gov.pl
bip.mf.gov.pl

- art. 25 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 13
listopada 2003r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr
203, poz. 1966 z późn. zm.) dotyczący
sposobu podziału kwoty 30% części
regionalnej subwencji ogólnej dla
województw w drodze rozporządzenia
Ministra Finansów;
- art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1992r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 z
późn. zm.) dotyczący finansowania
ustawowych uprawnień do ulgowych
przejazdów autobusowych jako zadań
własnych samorządu województwa;
- art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997r. o służbie medycyny
pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 125, poz.
1317) dotyczący finansowania z
budżetu samorządu województwa
profilaktycznej opieki zdrowotnej
sprawowanej w odniesieniu do osób
świadczących pracę w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności
w zakładach karnych, przebywających
w aresztach śledczych lub
wykonujących pracę w ramach kary
ograniczenia wolności, jeżeli
obowiązek objęcia profilaktyką nie
spoczywa na pracodawcy.

Elżbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
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Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
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I. Konieczność transpozycji
Dyrektywy 2006/46/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.
zmieniającej dyrektywy Rady
78/660/EWG w sprawie
rocznych sprawozdań
finansowych niektórych
rodzajów spółek, 83/349/EWG
w sprawie skonsolidowanych
sprawozdań finansowych,
86/635/EWG w sprawie
rocznych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
banków i innych instytucji
finansowych oraz 91/674/EWG
w sprawie rocznych i
skonsolidowanych sprawozdań
finansowych zakładów
ubezpieczeń.
II. Ewentualne rozszerzenie
zmian w celu dostosowania
przepisów ustawy do
zmienionych realiów
gospodarczych oraz innych
ustaw – aktualnie na etapie
szczegółowych analiz co do
zakresu tych zmian.

1.Wprowadzenie definicji podmiotu
powiązanego oraz rozszerzenie
zakresu informacji wykazywanych
w informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego o:
- transakcje zawarte z podmiotami
powiązanymi wraz z ich kwotami, a
także informacje określające
charakter tych powiązań, jeśli
transakcje te nie zostały
przeprowadzone na warunkach
rynkowych,
- zawartych przez jednostkę
umowach, które nie są ujawnione w
bilansie, a ich charakter i cel mogą
mieć znaczny wpływ na ryzyko lub
korzyści związane z działalnością
jednostki,
2.Wprowadzenie obowiązku
publikacji oświadczenia o
stosowanych przez jednostkę
zasadach ładu korporacyjnego,
3.Wprowadzenie wobec członków
organów administrujących,
zarządzających oraz nadzorczych
wspólnej odpowiedzialności wobec
spółki za sporządzanie i
publikowanie sprawozdań
finansowych i sprawozdań z
działalności, również
skonsolidowanych.

145. Ustawa o zmianie

ustawy o rachunkowości

MF

bip.mf.gov.pl
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Elżbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
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146. Projekt ustawy o finansach Przedmiotowy projekt stanowić 1) Dalsza konsolidacja sektora
publicznych

finansów publicznych.
2) Zwiększenie przejrzystości,
efektywności, jawności oraz
uproszczenie szeregu procedur
zarządzania finansami publicznymi.
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Elżbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

bip.mf.gov.pl

będzie kontynuację planu
reform systemu finansów
publicznych w Polsce. Ze
względu na dynamicznie
zmieniające się warunki
otoczenia, wprowadzone
zostaną rozwiązania
dostosowujące sektor finansów
publicznych do obecnie
istniejących realiów.
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Tytuł
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wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
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147. Projekt ustawy o

podatkach i opłatach
lokalnych

A. Ujednolicenie zasad
opodatkowania nieruchomości,
ograniczenie kosztów wymiaru
i poboru podatków i opłat
lokalnych, uproszczenie
systemu podatkowego
polegające na zmniejszeniu
obowiązków podatników i
organów podatkowych
Analiza wniosków zgłaszanych
przez organy podatkowe gmin
oraz podatników

Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

Ograniczenie liczby stawek
podatku i ujednolicenie sposobu
ich waloryzacji
Weryfikacja obowiązującego
systemu zwolnień i ulg
podatkowych w celu
usystematyzowania i ograniczenia
ich zakresu
Ze względu na zakres zmian
i konieczność przygotowania
organów gmin do nowych zasad
wymiaru
i poboru podatków i opłat
lokalnych ustawa powinna wejść w
życie z odpowiednim vacatio legis
tj. od 1 stycznia 2009 r.
B. Opodatkowanie podatkiem od
środków transportowych
wszystkich pojazdów silnikowych.
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MF

bip.mf.gov.pl

B. Zmiana przepisów w
zakresie podatku od środków
transportowych
w przypadku podjęcia decyzji
o wprowadzeniu rocznego
podatku od samochodów
osobowych (w zależności od
podjęcia decyzji Komisji
Europejskiej).

A. Zastąpienie obecnie
obowiązujących podatków: od
nieruchomości, rolnego i leśnego
jednym podatkiem od
nieruchomości przy zachowaniu
obowiązującej konstrukcji
podstawy opodatkowania

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie
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148. Projekt ustawy o zmianie

149. Projekt ustawy o zmianie

150. Projekt ustawy o zmianie

Konieczność wprowadzenia w
Dostosowanie do przepisów
życie do dnia 15 grudnia 2007
Dyrektywy 2005/60/WE.
r. przepisów ustawowych i
wykonawczych niezbędnych do
wykonania Dyrektywy
2005/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z
systemu finansowego w celu
prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu.
a) wykonanie zaleceń
pokontrolnych NIK,
b) uporządkowanie ryzyk
ubezpieczeniowych KUKE SA.

Aktualizacja i doskonalenie
systemu ubezpieczeń eksportowych
obsługiwanego przez KUKE S.A.
Projekt ustawy nie został ujęty w
umowie koalicyjnej.
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Podsekretarz Stanu Pani
Marta Gajęcka
MF

MF

Paweł Banaś
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów, Generalny
Inspektor Kontroli
Skarbowej

Marta Gajęcka
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
MF

bip.mf.gov.pl

ustawy o gwarantowanych
przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach
eksportowych

Uproszczenie systemu,
wprowadzenie rozwiązań
stosowanych w innych krajach
WE.

bip.mf.gov.pl

ustawy z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości
majątkowych
pochodzących z
nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu

Potrzeba wprowadzenia zmian
wynika z 4-letnich doświadczeń w
zakresie funkcjonowania Programu
DOKE i zmian w regulacjach dot.
oficjalnego wsparcia kredytów
eksportowych wprowadzanych na
forum OECD.

bip.mf.gov.pl

ustawy z dnia 8.06.2001 r.
o dopłatach do
oprocentowania kredytów
eksportowych o stałych
stopach procentowych
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151. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o cenach

153. Projekt ustawy o sądach
morskich

Dostosowanie polskich aktów
prawnych do postanowień
przepisów międzynarodowych.

Istotą projektu będzie dostosowanie
polskiego prawa do przepisów
międzynarodowych w zakresie
wymogów technicznych dla statków
rybackich oraz w zakresie
prowadzenia dochodzeń w sprawie
wypadków morskich.

Reforma organizacji i
funkcjonowania izb morskich.
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MF

Adam Budzisz
Główny specjalista
MGM

Dorota Lost –
Siemińska
Główny specjalista

MGM

www.mgm.gov.pl

Podstawowym celem ustawy o
sądach morskich jest reforma izb
morskich, która powinna pójść w
kierunku nadania tym organom
charakteru sądowego. Sądy te
powinny orzekać co do winy i kary
w wypadkach morskich, ale
również prowadzić sprawy
odpowiedzialności cywilnej w
szczególności w sytuacjach, gdy
powoływany jest fundusz
ograniczenia odpowiedzialności.
Ponadto powinny rozstrzygać
sprawy dyscyplinarne, sprawy
rejestrowe i hipoteki morskie.

Podsekretarz Stanu –
Piotr Soroczyński

www.mgm.gov.pl

ustawy o bezpieczeństwie
morskim oraz zmianie
niektórych innych ustaw

Usunięcie obligatoryjnego
upoważnienia dla Rady Ministrów
do wydania rozporządzenia (art.
10, ust. 2); poszerzenie zakresu
upoważnienia ustawowego do
wydania rozporządzenia
wykonawczego w zakresie
oznaczenia towarów ceną i
uwidaczniania cen (art. 12);
uchylenie nadmiarowych regulacji.

bip.mf.gov.pl

152. Projekt ustawy o zmianie

Trudności w uzgodnieniu z
resortami stanowisk w zakresie
realizacji upoważnienia
ustawowego dla Rady
Ministrów (art. 10, ust.2 ustawy
podstawowej); konieczność
wprowadzenia zmian
dostosowawczych.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

zatrudnieniu i pracy na
morskich statkach
handlowych

155. Projekt ustawy o zmianie

ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz
ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks
postępowania karnego

Wyeliminowanie przepisów, które
zdezaktualizowały się. Nowa
ustawa będzie stanowiła
nowoczesne morskie prawo pracy.

Potrzebę wprowadzenia zmian
w zakresie właściwości
uzasadniają głównie względy
pragmatyczne, a w tym
możliwość zapewnienia przez
sądy wojskowe (prokuratury
wojskowe) dużej sprawności
prowadzonego postępowania.
Istotnym jest także utrzymanie
w procedurze karnej
dopuszczalności przekazywania
spraw sądom powszechnym
oraz pozostawienie
pokrzywdzonym nie będącym
żołnierzami możliwości
dotyczącej zmiany –ławników

Przywrócenie tradycyjnego
orzecznictwa sądów wojskowych
we wszystkich sprawach żołnierzy
w czynnej służbie wojskowej o
przestępstwa popełnione w czasie
pełnienia tej służby, a w
odniesieniu do pracowników
wojska również o inne
przestępstwa, jeżeli czyn pozostaje
w związku z zatrudnieniem.
Regulacja przenieść ma ponadto na
grunt Kodeksu postępowania
karnego, zamieszczone dotychczas
w ustawie - Przepisy
wprowadzające Kodeks
postępowania karnego, przepisy
dotyczące zasad przekazywania
spraw do rozpoznania sądom
powszechnym oraz przepisy
uprawniające pokrzywdzonego nie
będącego żołnierzem do złożenia
wniosku o wyznaczenie składu
orzekającego zamiast ławników -–
żołnierzy – ławników
odpowiedniego sądu
powszechnego.
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MGM

MON

Małgorzata
Lewandowska
Naczelnik wydziału
Żeglugi Morskiej w
Departamencie
Transportu Morskiego
Płk. Tomasz Chrabski Naczelny Prokurator
Wojskowy

www.biuletyn.mon.gov.pl

Kompleksowe uregulowanie
kwestii związanych ze
stosunkiem pracy na statku.

www.mgm.g
ov.pl

154. Projekt ustawy o

Lp.

Tytuł

1

2

ustawy o przebudowie i
modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych RP

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

3

4

5

6

7

W
ustawie
wskazano,
iż
przedsięwzięcia
związane
z
określaniem kierunków SZ RP (w
gestii RM) oraz wprowadzaniem
programu rozwoju SZ RP (Minister
Obrony Narodowej) realizowane są
stosownie do zasad planowania
obronnego w NATO, tzn.:
- RM co 2 lata określa
szczegółowe kierunku
przebudowy i modernizacji Sił
Zbrojnych na kolejny 6-letni
okres planistyczny,
- Minister Obrony Narodowej, w
drodze zarządzenia, na
podstawie kierunków
przebudowy i modernizacji Sił
Zbrojnych określonych przez
RM, wprowadza na kolejny, 6letni okres planistyczny
program rozwoju Sił
Zbrojnych.
Powyższe terminy korespondowały
z obowiązującymi do czerwca 2004
r. zasadami planowania obronnego
NATO
(sześcioletni
okres
planistyczny oraz dwuletnie cykle).
W czerwcu 2004 r. Komitet
Planowania Obronnego NATO
(DPC)
zaakceptował
nowe
procedury planowania obronnego
NATO. Najistotniejszą zmianą jest
wydłużenie okresu planistycznego
(z sześciu do dziesięciu lat) oraz
cyklu planistycznego (z 2 do 4 lat).
W
związku
z
powyższym,
konieczne staje się podjęcie
działań
legislacyjnych,
które
umożliwią
zharmonizowanie
narodowych cyklów i okresów
planistycznych z obowiązującymi
od dwóch lat w NATO.

Dostosowanie terminów realizacji
przedsięwzięć
związanych
z
określaniem kierunków rozwoju SZ
RP oraz wprowadzaniem kolejnych
programów
rozwoju
SZ
RP
stosownie do zasad planowania
obronnego w Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego.

Gen. Franciszek Gągor
Szef Sztabu
Generalnego WP

MON
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www.biuletyn.mon.gov.pl

156. Projekt ustawy o zmianie

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

157.

1.

2.

3.
4.

5.

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Określenie
w
ustawie,
ograniczonych
do
minimum,
podstawowych zasad i uprawnień
w
zakresie
wyróżniania
i
reagowania
na
naruszenia
dyscypliny,
natomiast
umieszczenie
w
aktach
wykonawczych
do
ustawy
szczegółowego
sposobu
wynagradzania
żołnierzy
i
egzekwowania odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
Wprowadzenie odmiennych zasad i
trybu reagowania na naruszenia
dyscypliny
wojskowej
przez
żołnierzy zawodowych i w służbie
kandydackiej
od
pozostałych
żołnierzy, w tym zasadniczej
służby wojskowej.
Znaczne uproszczenie procedur
postępowania dyscyplinarnego i
wymaganej dokumentacji.
Zwiększenie nadzoru sądowego
nad
orzecznictwem
dyscyplinarnym, w tym przez
rozpatrywanie przez sądy odwołań
od najsurowszych ukarań.
Uczynienie z nowej ustawy o
dyscyplinie wojskowej elementu
reformy systemu ochrony porządku
prawnego, spójnego ze zmianami
w prawie karnym, w tym w
sprawach o wykroczenia oraz
ustawach
dotyczących
przeciwdziałania uzależnieniom –
alkoholowemu, narkotykowemu i
innych
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Krzysztof Sikora
Dyrektor Departamentu
Wychowania
i
Promocji Obronności

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o
Projekt ustawy o
dyscyplinie wojskowej oraz dyscyplinie wojskowej od początku
funkcjonowania
budziła
wiele
o zmianie innych ustaw
emocji i krytycznych opinii kadry,
zwłaszcza
przełożonych
dyscyplinarnych, zobowiązanych
do stosowania jej w praktyce.
Przyjęte przez Sejm w 2004 r. w
ustawie o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych rozwiązania
prawne w zakresie pragmatyki
kadrowej i przebiegu służby
żołnierzy
spowodowały
konieczność rozszerzenia zakresu
nowelizacji ustawy o dyscyplinie
wojskowej w taki sposób, aby jej
zapisy
stały
się
spójne
z
przepisami ustawy pragmatycznej.
W czerwcu 2006 r. przygotowano
ostateczną
wersję
nowelizacji
ustawy.
Mimo
iż
zakres
proponowanych zmian zawierał
nową redakcję ok. 70 artykułów, to
jednak nie osiągnięto zakładanych
i postulowanych w toku konsultacji
celów, m.in.:
1) istotnego
zwiększenia
uprawnień
dyscyplinarnych
dowódców i decentralizacji
kompetencji dyscyplinarnych,
2) radykalnego
uproszczenia
procedur
postępowania
dyscyplinarnego
i
odbiurokratyzowania
prowadzonej dokumentacji,
3) odmiennego
sposobu
reagowania
dyscyplinarnego
na
naruszenia
dyscypliny
podczas wykonywania przez
siły zbrojne nowych zadań, w
tym poza granicami państwa.

Istota projektu

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

MPiPS

Berenika Anders
Dyrektor Departamentu
do Spraw Kobiet,
Rodziny i
Przeciwdziałania
Dyskryminacji

158. Projekt ustawy

horyzontalnej
implementującej
dyrektywę 2004/113/WE i
uzupełniającą
implementację dyrektyw
2000/78/WE i 2000/43/WE

rodzicielstwie zastępczym

Właściwa transpozycja do
polskiego porządku prawnego
Dyrektyw 2000/78/WE i
2000/43/WE oraz konieczność
implementacji dyrektywy
2004/113/WE.

Konieczność rozszerzenia
opieki zastępczej w miejsce
istniejących domów dziecka.

Istotą projektu jest poprawa
sytuacji egzystencjalnej dzieci
osieroconych w skutek śmierci
rodziców bądź czynników
społecznych (alkoholizm rodziców,
przemoc domowa itp.) Przedmiot
ustawy będzie wymagał korekty
zapisów w Ustawie o opiece
społecznej oraz Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym.
Przewiduje się także wydanie
rozporządzeń do ustawy.

Berenika Anders
Dyrektor Departamentu
do Spraw Kobiet,
Rodziny i
Przeciwdziałania
Dyskryminacji.
MPiPS

kwestię zadośćuczynienia
osobom, które na skutek
represji za walkę o wolną
Polskę i godne życie
Narodu w latach 1944-1989
żyją obecnie w bardzo
trudnych warunkach
materialnych

z Uchwały Sejmu RP z dnia 6
kwietnia 2006 r.
Zadośćuczynienie osobom,
które na skutek represji w
latach 1944-1989 żyją obecnie
w bardzo trudnych warunkach
materialnych.

zadośćuczynienie osobom, które na
skutek represji w latach 1944-1989
żyją obecnie w bardzo trudnych
warunkach materialnych.
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Alina Wiśniewska
Dyrektor Departamentu
Świadczeń Rodzinnych
MPiPS

http://www.mps.gov.pl/
bip

160. Projekt ustawy regulującej Przygotowanie projektu wynika Istotą projektu jest

http://www.mps.gov.pl/bip

159. Projekt ustawy o

Projekt przygotowywany w
związku z zarzutami Komisji
Europejskiej o
niewystarczającej transpozycji
do polskiego systemu prawnego
Dyrektyw 2000/78/WE i
2000/43/WE oraz konieczności
implementacji dyrektywy
2004/113/WE.

http://www.mps.gov.pl/bi
p

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

zmieniającej ustawę z dnia
28 listopada 2003 r. o
służbie zastępczej

Przyczyną opracowania
projektu jest potrzeba
pełniejszego uregulowania
przepisów dotyczących
przebiegu służby zastępczej w
celu wyeliminowania
dowolności interpretacyjnej
oraz dostosowanie przepisów
ustawy o służbie zastępczej do
przepisów ustawy o
powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej.
Nadto opracowanie projektu
jest wynikiem doświadczeń
pozyskanych w toku realizacji
zadań określonych w ustawie,
wykonywanych przez
marszałków województw.

Projekt ma na celu:

Jan Sztajner Naczelnik
Wydziału Służby
Zastępczej

- skrócenie czasu odbywania służby
zastępczej;
- dostosowanie kwoty świadczenia
pieniężnego przysługującego z
tytułu odbywania służby zastępczej
do wysokości 80 %
kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę;
- doprecyzowanie przepisów w
sprawie zwrotu kosztów przejazdu
poborowym wzywanym w sprawach
związanych ze służbą zastępczą;

http://www.mps.gov.pl/bip

161. Projekt ustawy

MPiPS

- określenie trybu i zasad
doręczania karty skierowania do
odbycia służby zastępczej;
- zmianę przesłanek określających
odroczenia służby zastępczej;
doprecyzowanie przepisów
dotyczących zwalniania ze służby
zastępczej przed jej odbyciem oraz
zawieszania odbywania tej służby.

ustawy o zatrudnianiu
pracowników
tymczasowych

ustawy o rybołówstwie

MPiPS
Poprawa racjonalności
funkcjonowania rybołówstwa

Zmiana ustawy obejmie kwestie
ustalenia praw do zdolności
połowowej oraz określenie statusu
dysponentów niewykorzystywanej
zdolności połowowej, a także
szczegółowe kwestie prowadzenia
połowów sportowo-rekreacyjnych.
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MRiRW

Stanisław Podlewski
Dyrektor Departamentu
Rybołówstwa
MRiRW

bip.minrol,gov.
pl

163. Projekt ustawy o zmianie

www.mpi
ps.gov.pl

162. Projekt ustawy o zmianie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

164. Projekt ustawy o

Implementacja rozporządzenia
ustawy o jakości handlowej Rady (WE) w sprawie
artykułów rolnowprowadzania do obrotu
spożywczych
wołowiny i cielęciny
pochodzących z bydła w wieku
do dwunastu miesięcy.

Ustawa będzie dotyczyła
doprecyzowania ram
organizacyjnych i kompetencji w
zakresie funkcjonowania rynku
rybnego gł. w zakresie organizacji
pierwszej sprzedaży ryb,
interwencji rynkowej i standardów
rynkowych dla produktów rybnych.
Wyznaczenie właściwego organu
odpowiedzialnego za kontrole
dotyczące stosowania
rozporządzenia Rady.
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Roman Wenerski
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rybołówstwa MRiRW
MRiRW

MRiRW

Halina Rutkowska
Naczelnik Wydziału
Rynku Mięsa, Drobiu,
Jaj i Miodu w
Departamencie Rynków
Rolnych MRiRW

bip.minrol.gov.
pl

165. Projekt ustawy o zmianie

Uszczegółowienie
obowiązujących przepisów w
zakresie ich powiązań z
przepisami wspólnotowymi a
także dążenie do zapewnienia
spójności z innymi przepisami
krajowymi dot. produktów
rybnych.

bip.minrol.gov.pl

organizacji rynku rybnego

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Zmiana przepisów Wspólnoty
Europejskiej w zakresie
ochrony i rejestracji
chronionych oznaczeń
geograficznych, chronionych
nazw pochodzenia i
gwarantowanych tradycyjnych
specjalności, w szczególności w
związku z przygotowaniem
rozporządzenia wykonawczego
określającego szczegółowe
zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr
510/2006 w sprawie ochrony
oznaczeń geograficznych i nazw
pochodzenia produktów rolnych
i środków spożywczych oraz
rozporządzenia wykonawczego
określającego szczegółowe
zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr
509/2006 w sprawie produktów
rolnych i środków spożywczych
będących Gwarantowanymi
Tradycyjnymi.

W projekcie przewiduje się zmianę
przepisów ustawy w szczególności
wynikających ze zmiany przepisów
wspólnotowych.

166. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o rejestracji i
ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i
środków spożywczych oraz
o produktach tradycyjnych

Jakub Jasiński
Naczelnik Wydziału
Oznaczeń
Geograficznych w
Departamencie Rynków
Rolnych MRiRW
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bip.minrol.gov.pl

MRiRW

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

167. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o rybactwie
śródlądowym

169. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności
oraz niektórych innych
ustaw

Reforma systemu ubezpieczenia
społecznego rolników.

Zwiększenie zatrudnienia osób
pozbawionych wolności
poprzez stworzenie
instrumentów prawnych
zapewniających
funkcjonowanie
przywięziennych zakładów
pracy w warunkach gospodarki
rynkowej, bowiem dalsze
utrzymywanie aktualnego stanu
prawnego spowoduje utratę
kolejnych miejsc pracy dla
skazanych, zarówno w
przywięziennych zakładach
pracy, jak i w podmiotach nie
związanych strukturalnie z
więziennictwem.

Rozszerzenie katalogu podmiotów
mogących ubiegać się o przyznanie
statusu przywięziennego zakładu
pracy (spółki akcyjne i spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością);
ulgi w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych
dla przywięziennych zakładów
pracy.
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MRiRW

MRiRW

Nina Dobrzyńska
Dyrektor Departamentu
Programowania i
Analiz MRiRW
Prokurator Dariusz
Kaniak, Departament
Legislacyjno-Prawny

MS

www.ms.gov.pl

Potrzeba przeprowadzenia
reformy systemu ubezpieczenia
społecznego rolników.

Leszek Dybiec
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rybołówstwa MRiRW

bip.minro
l.gov.pl

ubezpieczeniu społecznym
rolników

towanej ustawie w szczególności:
– rozważa się wprowadzenie
obowiązku sporządzania
dokumentacji dla wszelkich
podmiotów prowadzących połowy i
produkcję rybacką (dla celów
statystycznych),
– przewiduje się zmiany dotyczące
opracowywania operatów rybackich
oraz dotyczące przeprowadzania
konkursów ofert wyłaniających
użytkowników rybackich,
– przewiduje się ponadto
wzmocnienie uprawnień
Państwowej Straży Rybackiej.

bip.minrol.gov.pl

168. Projekt ustawy o

Poprawa racjonalności
gospodarowania w
śródlądowych wodach
publicznych oraz ograniczenie
zjawiska kłusownictwa.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

170. Projekt ustawy o zasadach

Stworzenie reguł dostępu do
rynku usług prawniczych.

Rozszerzenie kręgu osób
uprawnionych do świadczenia usług
prawniczych.
MS

171. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym

Przygotowanie zmian w
przepisach ustrojowych
dotyczących funkcjonowania
Służby Więziennej w celu ich
dostosowania do nowych zadań
i wyzwań dla służby
penitencjarnej.

Nowe określenie misji Służby
Więziennej, systemu zarządzania
więziennictwem i kadencyjności
pełnienia funkcji kierowniczych.
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MS

MS

ppłk Barbara
Wechmann, Dyrektor
Biura Prawnego
Centralnego Zarządu
Służby Więziennej

www.ms.gov.pl

Więziennej

Uregulowanie usuwania ze zbiorów
Krajowego Rejestru Karnego
informacji o warunkowym
umorzeniu postępowania karnego
oraz opatrzenie podpisem
pracownika wydawanych przez
Krajowy Rejestr Karny
Zaświadczeń.

www.ms.gov.pl

172. Projekt ustawy o Służbie

Brak jednoznacznych
uregulowań prawnych
dotyczących usuwania z
Krajowego Rejestru Karnego
informacji o warunkowym
umorzeniu postępowania
karnego oraz zgłaszane
postulaty odnośnie braku
podpisu na wydawanych przez
Krajowy Rejestr Karny
Zaświadczeniach.

Sędzia Jan
Bołonkowski, Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Legislacyjno
Prawnego,
Wojciech Ulitko,
Naczelnik Wydziału IV
Departamentu
Legislacyjno Prawnego
Jacek Gortat –
naczelnik Wydziału
Prawnego Biura
Informacyjnego KRK

www.ms.gov.pl

świadczenia usług
prawniczych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Przygotowanie zmian w
przepisach ustrojowych
dotyczących funkcjonowania
Służby Więziennej, w celu ich
dostosowania do nowych zadań
i wyzwań dla służby
penitencjarnej.

Nowe określenie praw i
obowiązków funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej
poprzez unormowanie kwestii
związanych z:
⋅
czasem pełnienia służby,
⋅
budową nowych zakładów
karnych w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego,
⋅
określeniem statusu
pracowników cywilnych Służby
Więziennej w kierunku nadania
im statusu urzędnika
państwowego,
⋅
uproszczeniem tzw. przepisów
mieszkaniowych,
⋅
kierowaniem funkcjonariuszy
do służby poza granicami kraju,
⋅ wprowadzeniem obowiązku
składania przez funkcjonariuszy
oświadczeń majątkowych.

173. Projekt ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby
Więziennej

Umożliwienie dostępu do
bezpłatnej pomocy prawnej
przesądowej na poziomie
powiatów.

Poszerzenie dostępu do bezpłatnej
pomocy prawnej przez
przeniesienie jej z poziomu
okręgów sądowych na poziom
powiatów oraz obniżenie kryteriów
dochodowych upoważniających do
uzyskania pomocy, decentralizacja
struktury pomocowej i tym samym
istotne obniżenie kosztów jej
funkcjonowania.
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MS

Prokurator Renata
Jabłońska
Departament PrawnoLegislacyjny
MS

www.ms.gov.pl

projektu ustawy o dostępie
do nieodpłatnej pomocy
prawnej przyznawanej
przez państwo osobom
fizycznym

www.ms.gov.pl

174. Projekt autopoprawki do

ppłk Barbara
Wechmann, Dyrektor
Biura Prawnego
Centralnego Zarządu
Służby Więziennej

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Poprawa użytkowania hipoteki
ustawy o księgach
w celu uczynienia formy
wieczystych i hipotece oraz zabezpieczenia rzeczowego
o zmianie niektórych
bardziej elastyczną i
innych ustaw
dostosowaną do aktualnej
sytuacji gospodarczej.

Uporządkowanie obecnego stanu
prawnego/usunięcie niespójności
miedzy przepisami dot. hipoteki,
Wyjaśnienie wątpliwości
interpretacyjnych dot.
zabezpieczenia hipoteką odsetek,
rozgraniczenia wierzytelności
podlegających zabezpieczeniu
hipoteką zwykłą i kaucyjną,
umożliwienie zabezpieczenia
hipoteką więcej niż 1
wierzytelności przyszłej.
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Prokurator Wiktor
Tulej
Gł. Specjalista
Departament PrawnoLegislacyjny
MS

www.ms.gov.pl

175. Projekt ustawy o zmianie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Ustawa jest potrzebna ze
względu na społeczną rangę
roszczeń do gruntów
warszawskich i ich skalę
finansową (ok. 20 mld zł) oraz
zakładaną partycypację Skarbu
Państwa jak również Prezydenta
M. St. Warszawy. Uchwalenie
w/w ustawy pozwoli na ochronę
finansów publicznych przed
eskalacją roszczeń finansowych
ze strony byłych właścicieli ,
ponadto roszczenia do
nieruchomości w sposób istotny
hamują procesy inwestycyjne na
terenie W-wy. Uchwalenie
ustawy o gruntach
warszawskich jest tak ważne,
ponieważ po ustawie
„zabużańskiej” i
„reprywatyzacyjnej” będzie to
trzecia ustawa i ostatnia ustawa.
Komplet trzech w/w ustaw
pozwoli ostatecznie i
kompleksowo rozwiązać i
zakończyć problem
reprywatyzacji w Polsce.

Podstawowym świadczeniem
byłoby ustanowienie prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości „dekretowej” w
sytuacji, gdy osoba zainteresowana
złożyła wniosek w terminie
przewidzianym przepisami dekretu
i objęta nim nieruchomość może
być oddana w wieczyste
użytkowanie. W przypadku braku
zgodności z aktualnym planem
zagospodarowania przestrzennego,
przewidziane byłoby w tej sytuacji
odszkodowanie.
W stosunku do pozostałych osób tj.
tych, które w odpowiednim terminie
nie złożyły stosownych wniosków
przysługiwałaby rekompensata
pieniężna w wysokości 15 % wartości
przejętej nieruchomości „dekretowej”.
Rekompensata pieniężna jest
symetryczna do rozwiązań zawartych
w projekcie rządowym ustawy
„reprywatyzacyjnej” oraz
w ustawie „zabużańskiej”.

176. Projekt ustawy o regulacji

skutków prawnych dekretu
z dnia 26 października
1945r. o własności i
użytkowaniu gruntów na
obszarze m.st. Warszawy

MSP

www.bip.msp.gov.pl
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Magdalena Falkowska Naczelnik Wydziału
Reprywatyzacji i
Gospodarki Funduszem
w Departamencie
Ewidencji,
Reprywatyzacji,
Rekompensat i
Udostępniania Akcji

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn.
zm.)

ustawy o udziale
Rzeczpospolitej Polskiej w
Systemie Informacyjnym
Schengen drugiej generacji
i Systemie Informacji
Wizowej oraz o Krajowym
Systemie Informatycznym

179. Projekt ustawy o

ustanowieniu
programu wieloletniego
System TETRA

Jednoznaczne wskazanie podmiotu
(gmina lub Skarb Państwa), na
którym ciąży obowiązek ponoszenia
kosztów związanych z usunięciem
pojazdu w przypadku niemożliwości
ustalenia właściciela,
zmiana okresu, po którym pojazd
uznaje się za porzucony z zamiarem
wyzbycia się.

Potrzeba przygotowania ustawy
wynika z zobowiązań Polski
związanych z pełnym
uczestnictwem w dorobku
Schengen, w zakresie Systemu
Informacyjnego Schengen i
Systemu Informacji Wizowej.

Ustawa ma realizować koncepcję
przedstawioną w dokumencie
Program Dostosowania Organów
Administracji Państwowej do
Współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen II (SIS II)
i Systemem Informacji Wizowej
VIS) - MasterPlan SIS II i VIS PL
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MSWiA

Władza Wdrażająca
Program Współpracy
Przygranicznej PHARE
- Leszek Widmański,
Starszy Specjalista
MSWiA

Piotr Durbajło
Dyrektor
Departamentu
Infrastruktury
Teleinformatycznej
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

– potrzeba ustanowienia jednej
wspólnej platformy łączności
radiowej dla służb bezpieczeństwa
i porządku publicznego,
– istniejące obecnie rozwiązania
radiokomunikacyjne nie spełniają
potrzeb służb w zakresie łączności
radiowej,
– wymagania UE nakładają na RP
obowiązek zapewnienia cyfrowych
rozwiązań radiowych
zapewniających efektywną
współpracę różnych podmiotów.

Ustawa będzie implementować i
wdrażać rozwiązania przyjęte na
poziomie UE.
Program „System TETRA” jest
programem służącym realizacji zadań
związanych z obronnością i
bezpieczeństwem państwa.
Celem nadrzędnym Programu jest
poprawa bezpieczeństwa obywateli
poprzez uzyskanie pełnej możliwości
współdziałania służb bezpieczeństwa
publicznego i ratownictwa.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez
budowę i wdrożenie krajowego
systemu łączności radiowej TETRA.

Paweł Marchliński,
starszy specjalista
Departament
Bezpieczeństwa
Publicznego

bip.mswia.gov.pl

178. Tytuł roboczy – projekt

Przedmiotowa nowelizacja
wynika z potrzeby
dostosowania przepisów do
trybu i warunków
współdziałania podmiotów
zaangażowanych w proces
usuwania pojazdów z drogi,
wydawania pojazdu z parkingu
oraz postępowania w zakresie
przejęcia pojazdu na rzecz
Skarbu Państwa lub gminy.

bip.mswia.gov.pl

177. Zmiana art. 50a i art.130a

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

ustawy o BOR oraz
niektórych innych ustaw

Pełniejsze uregulowanie zasad
dot. przebiegu służby w BOR
oraz oszczędności budżetowe
przez ograniczenie wydatków
BOR na realizację uprawnień
socjalnych.

kompetencyjnej

ustawy o autostradach
płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym

183. Projekt ustawy o

Konieczność dokonania zmian
w obecnie obowiązującej
ustawie – regulacja kwestii
opłat i rekompensat.

implementacja dyrektywy
wymaganiach
2004/54/WE
bezpieczeństwa dla tuneli w
transeuropejskiej sieci
drogowej

Propozycja przekazania niektórych
zadań i kompetencji
wykonywanych przez wojewodów
oraz racjonalizacji podziału
kompetencji między samorządem
terytorialnym o adm. rządową

MSWiA

MSWiA

Uregulowanie dotyczy kwestii opłat
za korzystanie z dróg publicznych
MT

ustalenie minimalnych wymagań
bezpieczeństwa dla tuneli w ramach
transeuropejskiej sieci drogowej,
posiadających długość ponad 500 m
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MT

Katarzyna Golat
Dyrektor
Departamentu
Administracji
Publicznej
Jarosław Waszkiewicz
p.o. Dyrektora
Departamentu
Rządowego Programu
Budowy Dróg i
Autostrad
Maciej Wroński,
dyrektor Departamentu
Dróg i Transportu
Drogowego

www.bip .mt
.gov.pl

182. Projekt ustawy o zmianie

terytorialnego.

Zespół ds. opracowania
ustawy o zmianie
ustawy o BOR

bip.mswia.gov.
pl

181. Projekt nowelizacji ustawy Wzmocnienie samorządu

Propozycje zmierzające do
skorelowania przepisów
dotyczących BOR z
unormowaniami występującymi w
innych służbach mundurowych,
uporządkowanie i doprecyzowanie
przepisów ustawy.

bip.mswia.gov.pl

180. Projekt ustawy o zmianie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

184. Projekt ustawy o zmianie

185. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej

Przedmiotem niniejszego projektu
ustawy jest dokonanie zmian
przepisów:
1. ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
2. ustawy o cenach,
wynikających z potrzeby
wprowadzenia nowej kategorii
leków refundowanych – leku
specjalistycznego stosowania, a
także uregulowania kwestii
„programów lekowych”.

Konieczność doprecyzowania
przepisów dotyczących Rady
Akredytacyjnej oraz
konsultantów krajowych.
Zmiana regulacji prawnych
dotyczących czasu pracy w
zakładach opieki zdrowotnej

Ustawa przewiduje
przeredagowanie przepisów
upoważnienia dla Ministra Zdrowia
w sprawie powoływania i
odwoływania członków Rady
Akredytacyjnej poprzez dodanie
wytycznych oraz określenie trybu
powoływania i odwoływania
konsultantów krajowych.
Ponadto w zakresie czasu pracy
projekt ustawy ma na celu
dostosowanie przepisów ustawy do
przepisów dyrektywy 2003/88/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
niektórych aspektów organizacji
czasu pracy, w wykładni przyjętej
przez Europejski Trybunał
Sprawiedliwości.
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Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu
w MZ

MZ

Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu
w MZ
Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz Stanu w
MZ
MZ

www.mz.gov.pl

Wykonanie prawa UE oraz
potrzeba uregulowania
zagadnień związanych z
Polityką Lekową Państwa.
Przedmiotowy projekt ustawy
będzie uwzględniał elementy
zawarte w dokumencie pt.
„Założenia zmian w systemie
refundacji leków”, przyjętym
przez Radę Ministrów w roku
2005.
Dyrektywa 89/105/WE

www.mz.gov.pl

ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Nadanie Prezesowi Urzędu
uprawnień organu I instancji,
usprawnienie procesu rejestracji
Implementacja dyrektywy
2004/27/WE.

Celem projektu ustawy jest
usprawnienie procesu dopuszczania
do obrotu produktów leczniczych,
wyrobów medycznych, produktów
biobójczych i wyrobów
stosowanych w medycynie
weterynaryjnej. Projekt przewiduje
nadanie uprawnień Prezesowi
Agencji Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych do wydawania decyzji
w tym zakresie, a kierowana przez
niego Agencja, jako państwowa
osoba prawna, będzie prowadzić
samodzielną gosp. finansową.

186. Projekt ustawy o Agencji

Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych

W przypadku podjęcia przez
Komisję Europejską decyzji o
wprowadzeniu rocznego
podatku od samochodów
osobowych.

podatku od środków
transportowych

o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji

obecnie nad zmianami w
Dyrektywie 76/308/EWG
dotyczącej wzajemnej pomocy
państw w dochodzeniu
należności, zmiany te podlegać
będą transpozycji do ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.

Zakres i istota projektowanych
zmian uzależniona jest od zmian
jakie zostaną wprowadzone w
Dyrektywie 76/308/EWG przez
Komisję Europejską.
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Aneta Frań
Szef Gabinetu
Politycznego – Ministra
członka RM, KPRM

MF

MF

Marian Banaś Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów,
Szef Służby Celnej

www.bip.mf.gov.pl

189. Projekt nowelizacji ustawy. Komisja Europejska pracuje

Opodatkowanie
podatkiem
od
środków
transportowych
wszystkich pojazdów silnikowych.

Minister –członek
Rady Ministrów
Koordynator ds.
Służb Specjalnych
Zbigniew
Wassermann

www.bip.mf.
gov.pl

188. Zmiana przepisów w zakresie

MZ

Bip.kprm.go
v.pl

Usprawnienie procedur w
Usprawnienie procedur, m.in. w
zakresie organizacji systemu
zakresie organizacji kancelarii
ochrony informacji niejawnych. tajnych w jednostkach administracji
publicznej.

ustawy o ochronie informacji
niejawnych.

www.mz.gov.pl

187. Projekt ustawy o zmianie

Bolesław Piecha,
Sekretarz Stanu w MZ

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Nowelizacja ma na celu
usunięcie dotychczasowych
wątpliwości i nadanie
przepisom brzmienia zgodnego
z Dyrektywą oraz dostosowanie
infrastruktury klucza
publicznego do standardów
międzynarodowych i
upowszechnienie podpisu
elektronicznego w Polsce.

Istotą projektu jest usunięcie
niezgodności z zapisami zawartymi
w Dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
13.12.1999 r. w sprawie ramowych
warunków Wspólnoty dla podpisu
elektronicznego (99/93/WE).

190. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podpisie
elektronicznym.

Zmiany w przepisach dot. naboru
do korpusu SC.

ustawy o służbie cywilnej

zagranicznej

Blisko 4-letnie doświadczenie
stosowania w praktyce
przepisów ustawy o służbie
zagranicznej pokazało istniejące
nieścisłości oraz braki
regulacyjne, które utrudniały
praktykę jej stosowania w
minionym okresie, wyznaczając
zarazem zasadnicze kierunki
pożądanych zmian.

Proponowane zmiany obejmują:
-wzmocnienie i dookreślenie
funkcji ambasadora RP,
-dodanie i uporządkowanie
upoważnień do wydania
niezbędnych aktów wykonawczych,
-większe zdynamizowanie działań
służby zagranicznej,
-redefinicję katalogu stopni
dyplomatycznych oraz określenie w
akcie wykonawczym precyzyjnych
wymogów warunkujących
otrzymanie wyższego stopnia
dyplomatycznego,
-określenie katalogu uprawnień
chroniących interesy rodziny
członka służby zagranicznej.
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Jacek Kwieciński
Radca Szefa KPRM
Departament Prawny
KPRM

Szef KPRM/MSZ

www.kprm.gov.pl

192. Projekt ustawy o służbie

Szef KPRM

Maciej Szmit
Zastępca Dyrektora
Departament Prawny
KPRM

www.kpr
m.gov.pl

191. Projekt ustawy o zmianie

MSWiA

Edward Seliga
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Informatyzacji w
MSWiA.

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Uregulowanie sytuacji prawnej
przekształceniu prawa
osób, które uzyskały prawo
użytkowania wieczystego w użytkowania wieczystego na
prawo własności
podstawie aktów normatywnych
nieruchomości
regulujących przyznanie
nieruchomości na ziemiach
odzyskanych i byłego wolnego
miasta Gdańsk.

Rozszerzenie katalogu podmiotów
uprawnionych do użytkowania
wieczystego na zasadach
preferencyjnych.

Maciej Szmit
Zastępca Dyrektora
Departament Prawny
Szef KPRM

89

www.kprm.gov.pl

193. Projekt ustawy o

