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4

5

6
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MAJ
1.

2

Uproszczenie procedur
planistycznych, przyczyniające
się do wzrostu podaży gruntów
pod budownictwo
mieszkaniowe, pokrycia ich
planami miejscowymi i
przyśpieszenia procedur
inwestycyjnych.
Celem ustawy jest ustalenie
jednolitych zasad zwrotu części
podatku akcyzowego
zapłaconego z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego albo
importu, w okresie od 1 maja
2004r. do 30 listopada 2006 r.
używanych, starszych niż
dwuletnie, samochodów
osobowych

MB

MF

Elżbieta
Szelińska
Dyrektor
Departamentu
Ładu
Przestrzennego i
Architektury
Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Finansów

bip.mf .gov.pl

Projekt ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego
zapłaconego z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego albo
importu samochodu osobowego

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.
Wprowadzenie systemu zwrotu części
akcyzy od samochodów.

bip.mb.gov.pl

2.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

3.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu
terytorialnego

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów

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:

3

MF

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.
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4.

4

5

6

7

Celem zmian jest wprowadzenie
modyfikacji do rozdziału 2 KREDYT
TECHNOLOGICZNY – programu
pomocowego, wynikających z
ogłoszenia przez KE nowych
wytycznych na udzielanie krajowej
pomocy regionalnej w okresie 20072013 i nowej mapy pomocy
regionalnej. Ponadto zmiana systemu
udzielania kredytu technologicznego.
Nowelizacja umożliwi też
uruchomienie wybranych działań
zawartych w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem zmian jest
wprowadzenie modyfikacji
dotyczącej Kredytu
Technologicznego – programu
pomocowego, wynikających z
ogłoszenia przez KE nowych
wytycznych na udzielanie
krajowej pomocy regionalnej w
okresie 2007-2013 i nowej
mapy pomocy regionalnej, a
ponadto zmiany systemu
udzielania kredytu
technologicznego. Nowe
rozwiązanie umożliwi też
uruchomienie wybranych
działań zawartych w Programie
Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013”.

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.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
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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Marta Georgiejew
Departament
Rozwoju
Gospodarki

MG

MG

MKiDN

Pan Antoni
Malinowski
Naczelnik
Wydziału
Departamentu
Górnictwa

Ewa
Ziemiszewska
Zastępca
Dyrektora DPL

bip.mkidn.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych

Adres
BIP

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

6.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

5.

Projekt ustawy o niektórych
formach wspierania
działalności innowacyjnej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

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.

5

Adres
BIP

4

5

6

7

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

MPiPS

Departament
Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego

Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych
MPiPS

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

8.

Projekt ustawy o wykonywaniu Potrzeba uregulowania zasad
zawodu psychologa
wykonywania zawodu psychologa w
związku z planowanym uchyleniem
ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o
zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

7.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny
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Adres
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5

6

7

2

3

4

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.

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.
Projekt ustawy uwzględnia
zastrzeżenia zgłoszone przez
Komisję europejską, a także
wychodzi naprzeciw postulatom
społecznym wyrażonym
podczas wysłuchania
publicznego w Sejmie RP, które
odbyło się w dniu 13 marca
2007r.
Zmiana statusu notariusza,
funkcjonowanie samorządu
notarialnego, przepisy dot.
likwidacji kancelarii
notarialnej, archiwizacja
dokumentacji notarialnej.

9.

10.

11.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz ustawy o finansach
publicznych

Projekt ustawy o zmianie
ustawy –Prawo o notariacie
oraz o zmianie ustawy o
narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

Przyczyną wprowadzenia nowych
regulacji do ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju jest
konieczność zapewnienia jednolitości
zasad wdrażania funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności.

Zwiększenie nadzoru Ministra nad
notariuszami i samorządem
notarialnym

6

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

Tomasz
Nowakowski
Podsekretarz
Stanu
MRR

MS

Prokurator
Elżbieta GolikDobiszewska
Departament
LegislacyjnoPrawny

www.ms.gov.pl

1

bip.mrr .gov.pl

Tytuł

bip.minrol.gov.pl
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12.

7

5

6

7

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.
Określenie statusu
cywilnoprawnego urządzenia
przesyłowego
Wprowadzenie
zadośćuczynienia za śmierć
osoby bliskiej Art. 446 KC
Określenie statusu
cywilnoprawnego urządzenia
przesyłowego
Wprowadzenie
zadośćuczynienia za śmierć
osoby bliskiej Art. 446 KC
Istota projektu jest możliwość
odbywania krótkoterminowych
kar pozbawienia wolności
częściowo w zakładzie karnym
(soboty i niedziele), a
częściowo poza zakładem

MS

MS

MS

MS

Prokurator
Wiesława
Kaczorowska,
Departament
LegislacyjnoPrawny

Prokurator
Wiesława
Kaczorowska
Departament
LegislacyjnoPrawny
Prokurator
Wiesława
Kaczorowska
Departament
LegislacyjnoPrawny
Prokurator
Małgorzata
Baranowska
Departament
LegislacyjnoPrawny

www.ms.gov.pl

Potrzeba uregulowania spornych
stosunków prawnych między
właścicielami instalacji przesyłowych
a właścicielami nieruchomości, przez
które te instalacje przebiegają.
Wzmocnienie uprawnień osób
poszkodowanych czynami
niedozwolonymi.
Projekt ustawy o zmianie
Potrzeba uregulowania spornych
ustawy – Kodeks postępowania stosunków prawnych między
cywilnego
właścicielami instalacji przesyłowych
a właścicielami nieruchomości, przez
które te instalacje przebiegają.
Wzmocnienie uprawnień osób
poszkodowanych czynami
niedozwolonymi.
Projekt ustawy o wykonywaniu Projekt ma na celu zmniejszenie
kary pozbawienia wolności w
przeludnienia w jednostkach
systemie tygodniowym
penitencjarnych

4

www.ms.gov.pl

15.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny

Adres
BIP

www.ms.gov.pl

14.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

13.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

16.

4

5

6

7

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.

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.
Usprawnienie i przyspieszenie
Urealnienie wykonywania kary
postępowania wykonawczego w
ograniczenia wolności,
sprawach karnych oraz racjonalizacja
usprawnienie wykonywania
systemu wykonywania kar.
kary grzywny poprzez m.in.
przekazanie egzekucji grzywien
urzędom skarbowym oraz
przeniesienie na skazanych
części kosztów odbywania kary
pozbawienia wolności.
Projekt został opracowany w celu
Projekt zawiera regulacje
korekty przepisów obowiązującej
mające na celu usprawnienie
ustawy, wynikającej z praktycznego jej postępowania w przedmiocie
stosowania oraz uwagi na konieczność ogłoszenia upadłości,
dostosowania unormowań w niej
postępowania po jej ogłoszeniu
zawartych do treści innych
oraz zawarcia układu.
obowiązujących ustaw.
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Prokurator
Elżbieta Sidwa
Departament
LegislacyjnoPrawny

MS

MS

MS

Prokurator Cezary
Michalczuk
Departament
Współpracy
Międzynarodowej
i Prawa
Europejskiego

Sędzia Marek
Motuk, Dyrektor
Departamentu
Wykonania
Orzeczeń i
Probacji

Sędzia Barbara
Niesłuchowska
Departament
PrawnoLegislacyjny

www.ms.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo upadłościowe i naprawcze

Adres
BIP

www.ms.gov.pl

18.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

17.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks
postępowania w sprawach o
wykroczenia oraz niektórych
innych ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Projekt ustawy o zmianie
Realizacja wyroku TK z dnia 19
ustawy – Prawo o adwokaturze kwietnia 2006 r.
i niektórych innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Realizacja wyroku TK z dnia
19 kwietnia 2006 r. oraz 8
listopada 2006 r.
MS

Konieczność unormowania kwestii
związanych z realizacją Programu dla
energetyki

Unormowanie aspektów
prawnych związanych z
reorganizacją sektora
elektroenergetycznego,
uregulowanie uprawnień
pracowników do akcji
konsolidowanych spółek,
uregulowanie sposobu
wydzielania OSD i
„uskarbowienia” OSP

Michał Krupiński
Podsekretarz Stanu

MSP

Uregulowanie zagadnień dot. nadzoru
właścicielskiego nad spółkami SP.
MSP

9

Michał Krupiński
Podsekretarz
Stanu

www.msp.
gov.pl

21.

Projekt ustawy o zasadach
nieodpłatnego nabywania od SP
akcji przez uprawnionych
pracowników w procesie
konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego, zasadach
zamiany posiadanych przez nich
akcji oraz o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych
Projekt ustawy o nadzorze
właścicielskim nad spółkami z
udziałem Skarbu Państwa oraz o
przekształceniach
własnościowych

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

20.

Wojciech Ulitko
Naczelnik
Wydziału IV
departament
LegislacyjnoPrawny

www.ms.gov.pl

19.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

22.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo lotnicze

10

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt określa obowiązki
przewoźników lotniczych w
zakresie przesyłania do
właściwego komendanta
placówki Straży Granicznej
danych pasażerów
przylatujących na terytorium
RP. Projekt określa
szczegółowo rodzaje
przesłanych danych, tryb i
sposób ich przesyłania,
przechowywania i korzystania,
a także odpowiedzialność za
nieprzesłanie danych,
przesłanie niepełnych albo
nieprawdziwych.

Jarosław
Brysiewicz
Podsekretarz
Stanu

MSWiA
KGSG

bip.mswia.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

23.

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

11

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Jarosław
Brysiewicz
Podsekretarz
Stanu

MSWiA
KGSG

MSWiA

Pani Katarzyna
Golat
Dyrektor
Departamentu
Administracji
Publicznej
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych
innych ustaw

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).

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

24.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy
państwowej oraz ustawy o
Straży Granicznej oraz
niektórych innych ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

27.

Adres
BIP

4

5

6

7

Dyrektywa 2006/22/WE

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

Nowelizacja ustawy oraz
innych aktów normatywnych w
obszarze lotnictwa cywilnego

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.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo
telekomunikacyjne

Modyfikacja systemu kontroli
przestrzegania przepisów
socjalnych w transporcie
drogowym

12

MT

MT

MT

Maciej Wroński –
Dyrektor
Departamentu
Dróg i Transportu
Drogowego
Ewa Cześnik
Dyrektor
Departamentu
Lotnictwa
cywilnego
Beata
Dobrzyńska–
Borucka –
Naczelnik
Wydziału,
Dariusz Dąbek –
Naczelnik
Wydziału
Departament
Telekomunikacji

bip.mtib.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o transporcie
drogowym oraz o zmianie
ustawy o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych

www.bip.mt.go
v.pl

26.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.mt.go
v.pl

25.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

28.

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o transporcie
kolejowym

MT

MT

31.

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

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.

13

MT

Jarosław Pasek –
Dyrektor
Departamentu
Planowania
Strategicznego i
Polityki
Transportowej.
Małgorzata
Łojewska
Dyrektor
Departamentu
Kolei i
Transportu
Kolejowego

bip.mtib.go
v.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego
PKP
– projekt II

Małgorzata
Słojewska
Dyrektor
Departamentu
Kolei i
Transportu
Kolejowego

www.bip.mt
.gov.pl

Realizacja kierunków działań
Regulacja dotyczy opłat
określonych w „Strategii dla transportu z tytułu użytkowania
kolejowego do roku 2009”.
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.
Projekt ustawy o zmianie
Wdrożenie dyrektywy 2005/44/WE,
Wprowadzenie delegacji
ustawy o żegludze śródlądowej Rozporządzenie 1365/2006/WE
ustawowej do wydania
rozporządzenia w sprawie RIS.

MT

Bożena Czubak –
Naczelnik
Wydziału
Departament
Kolei i
Transportu
Kolejowego

www.bip. mt.gov.pl

30.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mtib.gov
.pl

29.

Projekt ustawy o zmianie
Wprowadzenie systemowych
ustawy o komercjalizacji,
rozwiązań dotyczących
restrukturyzacji i prywatyzacji funkcjonowania Grupy PKP.
przedsiębiorstwa państwowego
PKP oraz ustawy o transporcie
kolejowym – projekt I

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

32.

5

6

7

Implementacja dyrektywy 2005/28/WE Ustalenie zasad oraz
Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia wytycznych dobrej praktyki
2005 r.
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
Implementacja przepisów Dyrektywy
Dostosowanie zasad
2005/36/WE w sprawie uznawania
wykonywania zawodu
kwalifikacji zawodowych (termin
pielęgniarki i położnej do
implementacji: 20.10.2007)
przepisów Unii Europejskiej.
Ujednolicenie pojęć i przepisów
Dostosowanie w niezbędnym
(dotychczas było 17 nowelizacji)
zakresie przepisów ustawy o
Dlatego zachodzi konieczność
samorządzie pielęgniarek i
przygotowania nowego projektu
położnej
ustawy.
Konieczność wprowadzenia zmian
Przedmiotem nowelizacji będą
organizacyjnych – wynikająca z
kwestie egzaminu LEP oraz
praktycznych problemów stosowania
zmiany w organizacji
ustawy
samorządu lekarskiego w tym
sądownictwa

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

Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu

MZ

Anna Gręziak
Podsekretarz
Stanu w MZ
MZ

Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu
w MZ
MZ

MZ

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz
Stanu w MZ
Jarosław Pinkas,
Podsekretarz
Stanu w MZ

www.mz.
gov.pl

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

4

www.mz.gov.pl

35.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o izbach lekarskich

Adres
BIP

www.mz.gov.pl

34.

Projekt ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz
niektórych innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov.pl

33.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

36.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

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

www.mz.gov.pl
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

37.

Projekt ustawy o fundacjach

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

CZERWIEC

16

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

Szef KPRM

bip.kprm.gov.pl

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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Tytuł

1

2

3

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

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).

38.

39.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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 Zintegrowany program
w zakresie remontów budynków
remontów i modernizacji
mieszkalnych (spowodowany m. in.
budynków mieszkalnych,
obowiązywaniem przez ponad
będący elementem programu
czterdzieści lat ograniczeń wysokości mieszkaniowego rządu, który
czynszów). Rozwiązania mają
ma na celu poprawę stanu
zapobiegać realnej groźbie utraty
technicznego istniejącego
części zagrożonej substancji
zasobu mieszkaniowego.
mieszkaniowej oraz przeciwdziałać
Program będzie integrował
istotnemu osłabieniu efektów
działający program
programów wspierających nowe
termomodernizacji z nowymi
budownictwo mieszkaniowe.
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

Projekt ustawy o wspieraniu
remontów i termomodernizacji
oraz zmianie niektórych innych
ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

bip.mb.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Wypełnienie postanowienia RM z 19
grudnia 2006 r., która rozpatrując
projekt ustawy o zmianie ustawy o
gospodarce nieruchomościami oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
(skierowany do Sejmu RP – nr druku
1468), zobowiązała Ministra
Budownictwa do opracowania
przepisów, mających na celu
usprawnienie i przyspieszenie
procedury dokonywania podziałów
nieruchomości. Przedmiotowy projekt
noweli stanowi uzupełnienie ww.
projektu ustawy skiero3anego do
Sejmu RP)
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.

Celem ustawy jest uproszczenie
i skrócenie procedur podziału
nieruchomości.

40.

41.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami
oraz zmianie niektórych ustaw

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym
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Grzegorz
Majcherczyk
Dyrektor
Departamentu
Regulacji Rynku
Nieruchomości
MB

Zmiana zasad funkcjonowania
BFG.
MF

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Finansów

bip.mf.gov.pl

Tytuł

bip.mswia .gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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.

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.

42.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej
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Paweł Banaś
-Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Finansów,
Generalny
Inspektor
Kontroli
Skarbowej

MF

bip.mf.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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

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.

43.

Projekt ustawy o podatku
akcyzowym

20

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

44.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowości

21

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Elżbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów

MF

bip.mf.gov.pl

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. Rozszerzenie zmian w celu
dostosowania przepisów ustawy do
zmienionych realiów gospodarczych
oraz innych ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

45.

4

5

6

7

1) Dalsza konsolidacja sektora
finansów publicznych.
2) Zwiększenie przejrzystości,
efektywności, jawności oraz
uproszczenie szeregu procedur
zarządzania finansami
publicznymi.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o gwarantowanych
przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych

a) wykonanie zaleceń pokontrolnych
NIK,
b) uporządkowanie ryzyk
ubezpieczeniowych KUKE SA.

Aktualizacja i doskonalenie
systemu ubezpieczeń
eksportowych obsługiwanego
przez KUKE S.A.

Projekt ustawy o reasekuracji

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.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o dopłatach do
oprocentowania kredytów
eksportowych o stałych
stopach procentowych
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Uproszczenie systemu,
wprowadzenie rozwiązań
stosowanych w innych krajach
WE.

MF

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów
Marta Gajęcka
Podsekretarz Stanu

MF

MF

Marta Gajęcka
Podsekretarz
Stanu
Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

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

bip.mf.gov.p
l

48.

Adres
BIP

bip.mf.gov.pl

47.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mf.gov.pl

46.

Projekt ustawy o finansach
publicznych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

49.

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

–

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

Występowanie barier prawnych w
podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć przez podmioty
publiczne i prywatne
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Paweł Wieczorek
Naczelnik
wydziału;
Departament
Spraw Obronnych

MG

MG

Stefan Drygas
Radca Ministra
Departament
Instrumentów
Wsparcia

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

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym

Przygotowywany obecnie w MG
rządowy Program konsolidacji i
wspierania rozwoju polskiego
przemysłu obronnego w latach 20062010 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.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

50.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
z dnia 7 października 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji
przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

51.

Projekt ustawy o sądach
morskich i zmianie niektórych
innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Dotychczas problematyka ochrony
Ustawa będzie kompleksowo
żeglugi i portów morskich nie doczekała regulować zagadnienia
się kompleksowej regulacji prawnej.
ochrony portów i żeglugi, a
Wykonanie prawa UE Dyrektywa
także implementować
2005/65
postanowienia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady 725/2004 w/s
wzmocnienia ochrony statków
i obiektów portowych.
Reforma organizacji i funkcjonowania
izb morskich.

MGM

Dorota Lost –
Siemińska
Główny
specjalista

MGM

www.mgm.gov.pl
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Podstawowym celem ustawy o
sądach morskich jest powołanie
sadów morskich będących
wydziałami w sadach
powszechnych. 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.
W zakresie zmian niektórych
innych ustaw istotą projektu
będzie dostosowanie polskiego
prawa do przepisów
międzynarodowych w zakresie
prowadzenia dochodzeń w
sprawie wypadków morskich.

Karolina Jaciubek
Starszy
specjalista

www.mgm.gov.pl

52.

Projekt ustawy o ochronie
żeglugi i portów morskich

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

53.

(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.)

4

5

6

7

Projekt zakładać będzie zastąpienie ustawy Projekt ustawy w sposób
kompleksowy ureguluje
z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie
problematykę ochrony miejsc
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
pamięci narodowej,
upamiętniających różne postaci
i wydarzenia z dziejów Narodu
i Państwa Polskiego
zlokalizowanych na terenie
kraju i polskich miejsc poza
jego granicami.
Planowane zmiany w przepisach ustawy Projekt ustawy ma wprowadzić
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zmiany w strukturze służb
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. konserwatorskich.
U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
mają na celu wprowadzenie
strukturalnych zmian w służbach
konserwatorskich.
Konieczność – w świetle
Określenie organizacji oraz
dotychczasowych doświadczeń
zasad i trybu finansowania
zarządzania sprawami nauki – ujęcia w nauki i działalności badawczojednej ustawie całokształtu
rozwojowej.
problematyki organizacji oraz
finansowania nauki i działalności
badawczo-rozwojowej.
Koalicyjna deklaracja programowa
„Solidarne Państwo” – zał. Nr 3 – cz.
VII

25

Jarosław Czuba,
Dyrektor DPL

MKiDN

Dariusz
Jankowski
Dyrektor DOZ
MKiDN

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

bip.mnisw.gov.pl

Projekt założeń ustawy o
organizacji i finansowaniu
badań naukowych i prac
rozwojowych

Adres
BIP

bip.mkidn.gov.pl

55.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mkidn.gov.pl

54.

Projekt ustawy o miejscach
pamięci narodowej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o przebudowie i
modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych RP

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, 6-letni 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
26

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.

56.

Gen. Franciszek
Gągor Szef
Sztabu
Generalnego WP

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Projekt ustawy o równym
traktowaniu

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

Adres
BIP

4

5

6

7

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

MPiPS

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

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

57.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

58.

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o służbie zastępczej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt ma na celu:
- skrócenie czasu odbywania
służby zastępczej;
- dostosowanie kwoty
świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu
odbywania służby zastępczej do
wysokości 80 %
kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę;

Nadto opracowanie projektu jest
wynikiem doświadczeń pozyskanych w - doprecyzowanie przepisów w
toku realizacji zadań określonych w
sprawie zwrotu kosztów
ustawie, wykonywanych przez
przejazdu poborowym
marszałków województw.
wzywanym w sprawach
związanych ze służbą
zastępczą;
- 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.
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Jan Sztajner
Naczelnik
Wydziału Służby
Zastępczej

MPiPS

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

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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

MPiPS

Zygmunt Łobejko
Radca Ministra
Departament
Ubezpieczeń
Społecznych

Tytuł

1

2

3

4

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
Dotyczy nowej formuły ustalania
wysokości rent z tytułu niezdolności
do pracy, skorelowanej z zasadami
ustalania wysokości emerytury w
nowym systemie

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

59.

60.

Projekt ustawy o emeryturach
pomostowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

29

MPiPS

Maria
Janiszewska
Radca Ministra
Departament
Ubezpieczeń
Społecznych

bip.mpips.gov.
pl

Lp.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

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

61.

Wynika ze zmiany ustawy o finansach
publicznych oraz zmiany przepisów
Unii Europejskiej w tym zakresie

30

Adres
BIP

4

5

6

7

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)
Określenie systemu
przepływów środków z
funduszy Unii Europejskiej

Marcin Panowski
Główny
specjalista
Departament
Migracji

MPiPS

MRIRW

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

bip.minrol
.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o uruchamianiu środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki
rolnej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

62.

Projekt ustawy o zmianie
Decyzja 2006/245/WE
niektórych ustaw w związku z
przystąpieniem Polski do
Umowy Między WE a
Szwajcarią o swobodnym
przepływie osób

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

63.

Wdrożenie EUWT w Polsce

Adres
BIP

4

5

6

7

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.
Określenie podstaw i warunków
tworzenia EUWT w Polsce

Bożena Nowicka
Dyrektor
Departamentu
Departament
Hodowli i
Ochrony Roślin

MRiRW

MRR

31

Dawid Lasek,
Dyrektor
Departamentu
Współpracy
Terytorialnej
(DWT)

bip.mrr
.gov.pl

Projekt ustawy o Europejskim
Ugrupowaniu Współpracy
Terytorialnej (EUWT)

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.)

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

64.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o nasiennictwie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

65.

Adres
BIP

4

5

6

7

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.
Projekt ustawy o zmianie
Potrzeba poszerzenia uprawnień
ustawy – Kodeks postępowania pokrzywdzonego w postępowaniu
karnego, ustawy – Przepisy
karnym.
wprowadzające Kodeks
postępowania karnego, ustawy
- Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia oraz
ustawy o kuratorach sądowych

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.

Projekt ustawy o licencjach
prawniczych

Rozszerzenie kręgu osób
uprawnionych do świadczenia
usług prawniczych.

Stworzenie reguł dostępu do rynku
usług prawniczych.

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

Prokurator Dariusz
Kaniak,
Departament
LegislacyjnoPrawny
MS

MS

32

Sędzia Jan
Bołonkowski,
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Legislacyjno
Prawnego,
Wojciech Ulitko,
Naczelnik
Wydziału IV
Departamentu
Legislacyjno
Prawnego

www.ms.gov.pl

MS

Prokurator
Andrzej Ważny,
Departament
LegislacyjnoPrawny

www.ms.gov.pl

67.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

66.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności oraz
niektórych innych ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

68.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o księgach wieczystych
i hipotece oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

33

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Prokurator Wiktor
Tulej
Główny
Specjalista
Departament
PrawnoLegislacyjny
MS

www.ms.gov.pl

Poprawa użytkowania hipoteki w celu
uczynienia formy zabezpieczenia
rzeczowego bardziej elastyczną i
dostosowaną do aktualnej sytuacji
gospodarczej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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.

69.

Projekt ustawy o
przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w
prawo własności
nieruchomości

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

34

MS

Rozszerzenie katalogu
podmiotów uprawnionych do
użytkowania wieczystego na
zasadach preferencyjnych.

Prokurator Cezary
Michalczuk
Departament
Współpracy
Międzynarodowej
i Prawa
Europejskiego

Łukasz Paszka
Departament
PrawnoLegislacyjny
MS

www.kprm.gov.pl

70.

Prokurator
Elżbieta Sidwa
Departament
LegislacyjnoPrawny

www.ms.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

71.

Projekt ustawy – Prawo
sportowe

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

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.

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.

35

MSP

Magdalena
Falkowska –
Naczelnik
Wydziału
Reprywatyzacji i
Gospodarki
Funduszem w
Departamencie
Ewidencji,
Reprywatyzacji,
Rekompensat i
Udostępniania
Akcji
Tomasz Malarz
Dyrektor
Departamentu
PrawnoKontrolnego

MSport

www.msport.gov.pl

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.

www.bip.msp.gov.pl

72.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Ustawa stanowić będzie podstawę
prawną działania 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.

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

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

73.

74.

Projekt ustawy o lotnictwie
służb porządku publicznego

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o BOR oraz niektórych
innych ustaw

36

MSWiA

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.

Zespół ds.
opracowania
ustawy o zmianie
ustawy o BOR
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Tytuł

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

75.

Adres
BIP

4

5

6

7

Po włączeniu Polski w strukturę Unii
Reorganizacja służb ochrony
Europejskiej znacznie wzrosła liczba
środowiska
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)
Konieczność dokonania zmian
w
obecnie obowiązującej ustawie –
regulacja kwestii opłat i rekompensat.

Barbara Biegaj –
gł. specjalista ds.
legislacji w GIOŚ

MŚ/GIOŚ

Uregulowanie dotyczy kwestii
opłat za korzystanie z dróg
publicznych
MT

Projekt ustawy o zawodzie
farmaceuty

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

37

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

MZ

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz
Stanu w MZ

www.mz.
gov.pl

77.

Jarosław
Waszkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Rządowego
Programu
Budowy Dróg i
Autostrad

www.bip.mt .gov.pl

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mos.gov.pl

76.

Projekt ustawy o Agencji
Ochrony Środowiska – (tytuł
roboczy)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

79.

Projekt ustawy o sieci szpitali Realizacja zadań państwa w zakresie
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych
obywateli oraz w celu optymalizacji
zasobów stacjonarnej opieki
zdrowotnej.
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej

38

Adres
BIP

4

5

6

7

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

MZ

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz
Stanu w MZ
Maciej Szmit
Zastępca
Dyrektora
Departament
Prawny KPRM

Szef KPRM

www.kprm.gov.pl

Nowelizacja ustawy opiera się na
założeniach dalszego poszerzenia
zakresu swobody podejmowania i
wykonywania działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców,
liberalizacji wymagań nakładanych na
nich w związku z tą działalnością oraz
dostosowania tych wymagań do
realiów życia gospodarczego.
Założenia te powinny być osiągnięte
przez deregulację, czyli oczyszczenie
ustaw z przepisów ograniczających
swobodę działalności oraz przez
stworzenia poprawnej regulacji
odzwierciedlającej rzeczywiste
potrzeby obrotu gospodarczego.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov
.pl

78.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

80.

Projekt ustawy o służbie
zagranicznej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Jacek Kwieciński
Radca Szefa
KPRM
Departament
Prawny KPRM
www.kprm.gov.pl

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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Szef
KPRM/MSZ

LIPIEC
81.

Projekt ustawy – Prawo
budowlane

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

39

MB

Andrzej Warwas
Dyrektor
Departamentu
Regulacji Rynku
Budowlanego i
Procesu
Inwestycyjnego

bip.mb.gov.pl

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.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

82.

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

40

Adres
BIP

4

5

6

7

MB

Elżbieta Szyszko
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Polityki Miejskiej
i Rewitalizacji

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

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.

Marian Banaś
Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Finansów,
Szef Służby
Celnej

MF

bip.mf.gov.pl

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.
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.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mb.gov.pl

83.

Projekt ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

84.

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

1.
2.

3.
4.

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).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

7.

Zmiany definicyjne.
Zmiany redakcyjno-legislacyjne.

41

Grzegorz Kustra
St. Specjalista;
Departament
Regulacji
Gospodarczych

MG

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

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.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

85.

Projekt ustawy o rzemiośle

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Pan Radosław
Mazur
Specjalista
Departament
Regulacji
Gospodarczych

MG

bip.mg.gov.pl
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Potrzeba 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.

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.

86.

Projekt ustawy o rezerwach
państwowych

43

Mariusz
Olszewski,
Naczelnik
Wydziału,
Departamentu
Spraw Obronnych

MG

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

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 21 czerwca 2002
r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku
cywilnego.

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:

87.

− rodzaj i ilość

−
−
-
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Paweł Wieczorek,
Naczelnik
Wydziału,
Departament
Spraw Obronnych

wprowadzanych do
materiałów wybuchowych
plastycznych (MWP)
substancji znakujących;
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.

MG

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

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Projekt ustawy o zmianie
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:

88.

45

- 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
naukowo-badawczych,
szkoleniowych, sądowniczych)
produkowanych w ograniczonych ilościach, dla
zapobieżenia ich przekazania
lub użycia w celach
sprzecznych z Konwencją.

Mariusz
Olszewski
Naczelnik
Wydziału,
Departament
Spraw Obronnych

MG

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

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

89.

Kompleksowe uregulowanie kwestii
związanych ze stosunkiem pracy na
statku.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

46

Monika NiemiecButryn
Naczelnik
Wydziału Żeglugi
Morskiej
Departament
Transportu
Morskiego
Ministerstwo
Gospodarki
Morskiej

www.mgm.gov.pl

Projekt ustawy o zatrudnianiu
i pracy na morskich statkach
handlowych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy –
Przepisy wprowadzające
Kodeks postępowania karnego

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.

90.

47

Płk. Tomasz
Chrabski Naczelny
Prokurator
Wojskowy

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

91.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej

1.
2.

3.

Istota projektu

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
dodanie art. 28a –W przyjętym od dnia 1 budynkach wspólnot mieszkaniowych
w wysokości poniżej dotychczasowego
lipca 2004 r. systemie, w przypadku
rozwodu, ustawodawca nie nadaje żadnych progu 0,5% wartości odtworzeniowej.
W zasobie pozyskanym od osób
uprawnień do lokalu mieszkalnego innym
trzecich, w tym od TBS-u proponuje
osobom niż żołnierz. Wydanie decyzji o
się odstąpienie od naliczania odpisu na
prawie zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym rozwiedzionemu żołnierzowi fundusz remontowy z uwagi, iż
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie
wiąże się jednocześnie z obowiązkiem
przeprowadza remontów tego zasobu.
zwolnienia lokalu mieszkalnego przez
Proponuje się wskazanie w przepisie
osoby nie uprawnione, tj. byłą żonę i
dzieci jeżeli pozostają przy niej. Taki stan art. 21 ust. 2 przepisów, które będą
miały zastosowanie w tym przypadku.
regulacji stawia byłą żonę, a także często
małoletnie dzieci, o ile pozostają przy niej, Proponuje się doprecyzowanie przepisów w
w trudnej sytuacji z punktu widzenia zasad tym zakresie. Mając na uwadze powyższe
współżycia społecznego. Nie zawsze osoby proponuje się przywrócenie w pewnym
zakresie regulacji, która pozwoli zaspokoić
te mają tytuły prawne do zajmowania
przynajmniej przez pewien czas i w
innych lokali, z których mogłyby w tym
minimalnym zakresie potrzeby
przypadku skorzystać. Samorządy
mieszkaniowe byłych małżonków
terytorialne również, w większości
przypadków nie są w stanie zapewnić tym tracących uprawnienia do zamieszkiwania
w lokalu mieszkalnym pozostającym w
osobom jakiegokolwiek lokalu
dyspozycji Wojskowej Agencji
mieszkalnego nadającego się do
Mieszkaniowej, a tej ostatniej pozwoli na
zamieszkania. Z drugiej strony Wojskowa
odzyskanie lokalu mieszkalnego, na ogół o
Agencja Mieszkaniowa jest
korzystniejszych parametrach.
zainteresowana odzyskaniem lokalu
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
mieszkalnego zajmowanego przez byłych
byłego małżonka dotyczyłoby tylko tych,
małżonków dla innych żołnierzy z
którzy nie mają tytułu prawnego do
rodzinami.
zajmowania innego lokalu lub domu albo
Ponadto uporządkowanie przepisów
nie posiadają uprawnień do lokalu
ustawy i rozwiązanie problemów
mieszkalnego na podstawie odrębnych
wynikających z jej praktycznego
przepisów np. funkcjonariusze Policji,
stosowania.
Straży Granicznej Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego itp.
zmiana art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 2a –w
związku z nie uzasadnionym zawyżaniem
opłat.

48

Jacek Kotas
Prezes Wojskowej
Agencji
Mieszkaniowej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

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”.

92.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej
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Płk Andrzej
Derewońko –
Szef Wojskowej
Ochrony
Przeciwpożarowej

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

93.

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Uregulowanie wypłat środków
zgromadzonych w OFE.
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MPiPS

Alina Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu
Świadczeń
Rodzinnych

MPiPS

Bogdan Socha
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips
.gov.pl

Projekt ustawy o wypłacie
świadczeń ze środków
gromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych

MPiPS

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

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

95.

Projekt ustawy regulującej
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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

94.

Projekt ustawy o rodzinnych
formach opieki zastępczej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

96.

4

5

6

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.

Implementacja rozporządzenia Rady
(WE) w sprawie wprowadzania do
obrotu wołowiny i cielęciny
pochodzących z bydła w wieku do
dwunastu miesięcy.

Wyznaczenie właściwego
organu odpowiedzialnego za
kontrole dotyczące stosowania
rozporządzenia Rady.

Realizacja wynika z konieczności
dostosowania przepisów krajowych
dotyczących udzielenia od 1 maja Br.
Pomocy państwa w rolnictwie do
Wytycznych Wspólnoty w sprawie
pomocy państwa w sektorze rolnym i
leśnym na lata 2007 -2013, wydanych
przez Komisję Europejską w grudniu
2006r.

Konieczność dostosowania
przepisów krajowych
dotyczących udzielenia od 1.
maja br. pomocy państwa w
rolnictwie do Wytycznych
Wspólnoty w sprawie pomocy
państwa w sektorze rolnym i
leśnym na lata 2007-2013,
wydanych przez Komisję
Europejską w XII 2006r.

51

Jan Bielański
Dyrektor
Departamentu
Gospodarki
Ziemią MRiRW
MRiRW

MRiRW

Halina Rutkowska
Naczelnik
Wydziału Rynku
Mięsa, Drobiu,
Jaj i Miodu w
Departamencie
Rynków Rolnych
MRiRW
Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

MRiRW

bip.minrol .gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

Adres
BIP

bip.minrol.gov.pl

98.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.minrol.gov.pl

97.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

99.

100. Projekt ustawy o udziale

101. Projekt ustawy o stwierdzaniu

4

5

6

7

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

Potrzeba przygotowania ustawy
Ustawa ma realizować
wynika z zobowiązań Polski
koncepcję przedstawioną w
związanych z pełnym uczestnictwem w dokumencie Program
dorobku Schengen, w zakresie
Dostosowania Organów
Systemu Informacyjnego Schengen i
Administracji Państwowej do
Systemu Informacji Wizowej.
Współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen i
Systemem Informacji Wizowej
- MasterPlan SIS i VIS PL

Edward Seliga,
Z-ca Dyrektora
Departamentu
Informatyzacji,
MSWiA
MSWiA

Pełnomocnik
Rządu ds.
Przygotowania
Organów
Administracji
Państwowej do
Współpracy z
Systemem
Informacyjnym
Schengen i
Ustawa będzie implementować i
systemem
wdrażać rozwiązania przyjęte na
Informacji
poziomie UE.
Wizowej
Ustawa ma stanowić wypełnienie art.
Projekt ustawy określa zasady i
52 ust. 5, zgodnie z którym osoba,
tryb stwierdzania polskiego
której pochodzenie polskie zostało
pochodzenia oraz ułatwienia,
stwierdzone zgodnie z ustawą może
które będą przysługiwały
MSWiA
osiedlić się na terytorium RP na stałe. osobom, które otrzymają
decyzję o stwierdzeniu
polskiego pochodzenia.
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Władza
Wdrażająca
Program
Współpracy
Przygranicznej
PHARE - Leszek
Widmański,
Starszy
Specjalista

Jarosław
Krysiewicz
Podsekretarz
Stanu

bip.mswia
.gov.pl

pochodzenia polskiego

Adres
BIP

bip.mswia.gov.pl

Rzeczpospolitej Polskiej w
Systemie Informacyjnym
Schengen i Systemie
Informacji Wizowej

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).

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

102. Projekt ustawy o wymaganiach implementacja dyrektywy 2004/54/WE ustalenie minimalnych
bezpieczeństwa dla tuneli w
transeuropejskiej sieci
drogowej

nowych nazw niektórym
uczelniom medycznym

104. Projekt ustawy o systemie

informacji w ochronie zdrowia
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MZ

Jarosław Pinkas
Podsekretarz
Stanu

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz
Stanu w MZ

MZ

MZ

Marek Ludwik
Grabowski,
Podsekretarz
Stanu w MZ

www.mz.gov
.pl

ustawy o pomocy publicznej i
restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej

Ujednolicenie nazw uczelni
spełniających kryteria
ustawowe określone w art.3 ust.
3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie
wyższym
Ustawa o systemie informacji o
Ustawa pozwoli na realizację
ochronie zdrowia ma na celu
strategii e-Zdrowie,
określenie organizacji oraz zasad
prowadzenie Narodowego
działania systemu informacji w
Rachunku Zdrowia oraz wtórne
ochronie zdrowia. System ten
wykorzystanie baz danych
dostarczy danych niezbędnych do:
opisujących sytuację w
prowadzenia polityki ochrony zdrowia, ochronie zdrowia. Jak również
podnoszenia jakości i dostępności do
udostępnianie danych na
opieki zdrowotnej, usprawnienia
możliwie najniższym poziomie
finansowania ochrony zdrowia.
agregacji, pozwalającym na
Projekt z Expose Prezesa Rady
szerokie ich wykorzystanie
Ministrów
zarówno przez placówki
ochrony zdrowia jak i do badań
naukowych.
Nowelizacja ma na celu wprowadzenie Pomoc zakładom
zmian, które przyczynią się do
uczestniczącym w procesie
zwiększenia efektywności
restrukturyzacji finansowej
prowadzonych procesów
poprzez zwiększenie kwoty
restrukturyzacji finansowej.
preferencyjnej pożyczki z
budżetu państwa.

www.mz.gov.pl

105. Projekt ustawy o zmianie

Ujednolicenie nazw uczelni
spełniających wymogi do nadawania
stopni naukowych.

MT

Maciej Wroński,
dyrektor
Departamentu
Dróg i Transportu
Drogowego

www.mz.gov
.pl

103. Projekt ustawy o nadaniu

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

106. Projekt ustawy o zapobieganiu Ustawa ma zastąpić obowiązującą
oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi
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Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny

MZ

www.mz.gov.pl

Projekt ustawy kładzie nacisk na
ustawę z dnia 6 września 2001 r. o
zwalczanie zakażeń,
chorobach zakaźnych i zakażeniach
zwłaszcza zakażeń
(Dz. U. Nr 126, poz.1384 z późn. zm.) szpitalnych.
Obecnie obowiązujące przepisy nie
Uwypuklona została rola
zapewniają bezpieczeństwa i zdrowia
szeroko pojętych władz
publicznego gdyż nie uwzględniają
publicznych a nie wyłącznie
aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
służby zdrowia i służb
Ponadto wystąpiła konieczność
sanitarnych w zakresie
ujednolicenia regulacji dotyczących
ochrony zdrowia i
kwestii związanej ze zwalczaniem i
bezpieczeństwa publicznego
zapobieganiem chorób zakaźnych z
przed chorobami zakaźnymi z
ustawodawstwem unijnym oraz
uwzględnieniem chorób
międzynarodowymi przepisami
wysoce zakaźnych i
zdrowotnymi.
szczególnie niebezpiecznych
które mogą zostać
sprowadzone do kraju lub być
skutkiem aktów bioterroryzmu

