PROJEKTY USTAW WYCOFANE Z PLANU

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.

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.

Jacek Olbrycht
Dyrektor Departamentu
Kadr

MON

W związku z
negatywną opinią
Komisji Heraldycznej
konieczne jest
wykreślenie z planu.

Jacek Olbrycht
Dyrektor Departamentu
Kadr

MON

W związku z
negatywną opinią
Komisji Heraldycznej
konieczne jest
wykreślenie z planu.

www.biuletyn.mon.gov.pl

2.

Projekt ustawy o medalu
„Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny”

www.biuletyn.mon.gov.pl

1.

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

Założenia do projektu
ustawy o wspieraniu
zatrudnienia i integracji
osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie nowej ustawy
pozwoli
na
zwiększenie
aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych,
wzrost
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
–
szczególnie na otwartym rynku
pracy.

uchylenie

Kazimierz Kuberski
Podsekretarz Stanu

MPiPS

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.
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.

MPiPS

W związku z pracami
nad nową ustawą o
zawodzie psychologa,
w której uchyla się
dotychczasowy akt,
konieczne jest
wykreślenie z planu.
Alina Wojtowicz –
Pomierna
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
Wykreślenie z planu
konieczne w związku z
przedłużeniem przez
Komisję Europejską
okresu obowiązywania
dotychczasowych
przepisów o pomocy
publicznej tj. do
31.12.2008 r.,
planowane
opracowanie
odrębnej ustawy o
orzekaniu o
niepełnosprawności,
co oznacza
konieczność
przygotowania
projektów założeń do
obu ustaw równolegle

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

4.

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

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

3.

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

Podstawowym celem projektowanej głównym rozwiązaniem
nowelizacji jest wprowadzenie do
instytucjonalnym jest rozszerzenie
polskiego systemu prawnego
kompetencji i zadań POT, która po
rozwiązania, które w sposób
zmianach będzie nosić nazwę
kompleksowy ureguluje
Polska Organizacja Promocji
zagadnienia związane z realizacją
Gospodarczej i Turystycznej.
następujących celów:
1. promocja polskiej gospodarki Nowelizacja ustawy o Polskiej
i polskich przedsiębiorców za Organizacji Turystycznej
granicą;
prowadzi de facto do utworzenia
2. stymulowanie i
rządowej agendy ds.. promocji
intensyfikacja napływu na
gospodarczej i turystycznej, której
terytorium RP inwestycji
powołanie wynika z konieczności
zagranicznych;
koordynacji rozproszonych
3. wspieranie polskiego
dotychczas środków i kompetencji
eksportu, w tym sprzedaży
w zakresie eksportu i promowania
na Jednolity Rynek
inwestycji zagranicznych.
Europejski;
4. promocja Polski w dziedzinie Połączenie w jeden organizm
ustrojowy zadań z zakresu
turystyki;
gospodarki i turystyki jest
5. budowanie instytucji
przedsięwzięciem zmierzającym
wdrażającej Priorytet 6
Programu Operacyjnego
do stworzenia jednej marki
Innowacyjna Gospodarka
„firmowej” dla Polski i polskiej
2007-2013, w skład którego
gospodarki;
wchodzą następujące
marki rozpoznawanej zagranicą i
działania:
budzącej silne skojarzenia z
a. paszport do eksportu,
wysoką jakością towarów i usług
b. rozwój sieci centrów obsługi (w tym turystycznych),
inwestorów oraz stref
zaawansowaniem
inwestycyjnych,
technologicznym i potencjałem
c. promocja turystycznych
kadrowym a zarazem z
walorów Polski,
atrakcyjnością kraju.
d. inwestycje w produkty
turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym
e. rozwój systemu wsparcia
polskiej gospodarki na rynku
międzynarodowym.

Rafał Dłużniewski,
Główny Specjalista
W związku z brakiem
propozycji co do
dalszych prac nad
dokumentem
konieczne wykreślenie
z planu.

MG

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

5.

Projekt ustawy o zmianie Dostosowanie przepisów ustawy Projekt ustawy ma zapewnić
ustawy o opakowaniach i
o opakowaniach i odpadach
zgodność prawa krajowego z
odpadach opakowaniowych opakowaniowych oraz ustawy
dyrektywą Parlamentu
oraz ustawy o obowiązkach o obowiązkach
Europejskiego i Rady 2004/12/WE
przedsiębiorców w zakresie przedsiębiorców w zakresie
z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
gospodarowania
gospodarowania niektórymi
zmiany dyrektywy o
niektórymi odpadami oraz
odpadami oraz o opłacie
opakowaniach odpadach
o opłacie produktowej i
produktowej i opłacie
opakowaniowych.
opłacie depozytowej.
depozytowej do zmienionej
Pozostałe przepisy w projekcie
Dyrektywy w sprawie
ustawy mają na celu
opakowań i odpadów
doprecyzowanie obecnie już
opakowaniowych
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.

Justyna Drzewińska
- w części dot. ustawy
o opakowaniach i
odpadach
opakowaniowych
Paweł Sosnowski
- w części dot. ustawy
o obowiązkach
przedsiębiorców w
zakresie
gospodarowania
niektórymi odpadami
oraz o opłacie
produktowej i opłacie
depozytowej
MŚ

Wniosek o
wykreślenie z planu
wynikający z decyzji o
zaprzestaniu prac nad
projektem
nowelizacji. Ustalono,
że MŚ opracuje
projekty dwóch
odrębnych ustaw (w II
półroczu) dot. zakresu
regulowanego
przepisami ustawy ,
transponującej
przepisy dyrektywy
PE i Rady
2004/12/WE z 11
lutego 2004 r.

http://ww.mos.gov.pl/bip/pliki_do_pobrania/061027_1050391589projekt_24.10.pdf

6.

MPiPS

Wniosek o
wykreślenie.
Przedłożono jako
projekt poselski.
Podsekretarz Stanu
Bogdan Socha
KRM rekomendował
RM wykreślenie
dokumentu z planu
zalecając jednocześnie
MPiPS,
przepracowanie
projektu w taki
sposób, aby utracił
charakter ustawy
korporacyjnej.

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

W związku z
reorganizacją PKN
odłożono nowelizację
ustawy w czasie

bip.kprm.gov.pl

9.

Projekt ustawy o zawodzie Potrzeba wprowadzenia
Projekt ustawy określi:
pracownika socjalnego
uregulowań mających na celu 1) zasady i warunki wykonywania
większe upodmiotowienie
zawodu pracownika socjalnego
pracowników socjalnych i
oraz uzyskiwania specjalizacji
uczynienie ich
zawodowej i awansu zawodowego,
współodpowiedzialnymi za
2) obowiązki i prawa
projektowanie i poprawę
pracowników socjalnych, w tym
dostępu do różnorodnych
przywileje związane z
ogniw oparcia społecznego
wykonywaną pracą, oraz 3) sposób
niezbędnych dla osób, grup
prowadzenia Rejestru
społecznych i środowisk
Pracowników Socjalnych.
lokalnych dotkniętych
niedostatkiem i marginalizacją
społeczną, co przyczyni się do
zwiększenia poziomu
efektywności systemu pomocy
społecznej.
Projekt ustawy o
Projekt ustawy jest realizacją
Projekt zakłada nadanie nowego
normalizacji
programu „Tanie i Sprawne
statusu i struktury Polskiemu
Państwo” zakładającego
Komitetowi Normalizacyjnemu,
redukcję wydatków na
który umożliwi zwiększenie
administrację publiczną.
finansowania jego działalności z
przychodów własnych oraz z
innych źródeł pozabudżetowych.
Pozwoli to na uzyskanie
oszczędności w wydatkach
budżetowych na działalność PKN.

Szef KPRM/MPiPS/
MRR

Maciej Szmit
Zastępca Dyrektora
Departament Prawny
KPRM

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

8.

Projekt ustawy o zasadach Poprawa wykorzystania środków Zapewnienie skutecznego i sprawnie
prowadzenia polityki
unijnych na cele polityki
funkcjonującego systemu
społecznej
społecznej
wdrażania Priorytetów I, II, V PO
Kapitał Ludzki

www.kprm.gov.pl

7.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych

Nowelizacja ustawy
- wprowadzenie przepisów
spowodowana jest
określających nowe zadania
wyciągnięciem wniosków z
Żandarmerii Wojskowej;
pięcioletniego funkcjonowania - wprowadzenie zmian w art. 29,
ustawy o Żandarmerii
31, 32 i 34 określających osoby,
Wojskowej oraz koniecznością
w stosunku do których
dostosowania przepisów do
Żandarmeria Wojskowa
rozwiązań funkcjonujących w
wykonuje swoje zadania;
Policji.
- wprowadzenie przepisów
regulujących zasady i tryb
postępowania kwalifikacyjnego
wobec kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do służby i pracy w
Żandarmerii Wojskowej.

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

Wniosek o
wykreślenie z planu.
Projekt będzie
procedowany w
ramach planowanej
reformy służb celnoskarbowych.
gen. bryg. Jan
Żukowski Komendant Główny
Żandarmerii
Wojskowej

MON

Wniosek o
wykreślenie z planu w
związku z podjęciem
prac nad pełną
kodyfikacją przepisów
dot. obrony
narodowej.

www.biuletyn.mon.gov.pl l

11.

Projekt ustawy o zmianie Potrzeba nowelizacji wiąże się z Projekt ustawy określa rolę i
ustawy – Prawo celne oraz
koniecznością uregulowania
odpowiedzialność Poczty Polskiej
o zmianie niektórych
kwestii dokonywania przez
z tytułu poboru należności celnych
innych ustaw
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

bip.mf.gov.pl

10.

Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw
dotyczących materiałów
wybuchowych

Dotychczasowa praktyka
Proponowane zmiany przewidują
stosowania ustawy z dnia
przyznanie w art. 10 ustawy o
21 czerwca 2002 r. o
materiałach wybuchowych
materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku
przeznaczonych do użytku
cywilnego kompetencji w
cywilnego
zakresie wydawania pozwoleń na
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z
nabywanie, przechowywanie lub
późn. zm.) wykazała,
używanie materiałów
że właściwość organów w
wybuchowych przeznaczonych
sprawie wydawania pozwoleń
do użytku cywilnego jedynie
na nabywanie, przechowywanie
dyrektorowi okręgowego urzędu
lub używanie materiałów
górniczego. Konsekwencją tego
wybuchowych przeznaczonych
rozwiązania będzie przede
do użytku cywilnego nie jest
wszystkim konieczność
jednoznacznie określona.
dokonania zmian w ustawie
Proponowane zmiany ustanowią
z dnia 22 czerwca 2001 r.
jeden pion organów właściwy
o wykonywaniu działalności
w sprawach dotyczących tej
gospodarczej w zakresie
grupy materiałów
wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowych. Zabieg ten
wybuchowymi, bronią, amunicją
uporządkuje stan prawny
oraz wyrobami i technologią
w omawianym zakresie.
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.

Piotr Litwa—
wiceprezes Wyższego
Urzędu Górniczego
Wniosek o zmianę
wnioskodawcy na MG.
MŚ przekazał projekt
do prowadzenia MG
jako podmiotowi
właściwemu.
Prace nad
dokumentem nie będą
kontynuowane

Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego

bip.mswia.gov.pl

12.

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

W

MON i niektórych jednostkach "Art. 10 a. Upoważnia się ministra
organizacyjnych
resortu
obrony
właściwego do spraw finansów do
narodowej,
a
także
formacjach
dokonywania:
podległych MSWiA realizowany jest 1) przeniesień kwoty środków na
proces
„ucywilniania”
poprzez
uposażenia, dodatkowe uposażenia
zastępowanie żołnierzy zawodowych i
roczne, nagrody roczne i pozostałe
funkcjonariuszy pełniących służbę na
należności żołnierzy i funkcjonariuszy
stanowiskach
niezwiązanych
oraz odpowiednio limitów zatrudnienia
bezpośrednio
z
podstawowymi
- między częściami i działami budżetu
zadaniami tych jednostek (formacji) –
państwa - odpowiednio na wniosek
pracownikami
cywilnymi
o
Ministra Obrony Narodowej, Ministra
odpowiednim
wykształceniu
i
Sprawiedliwości, ministra właściwego
przygotowaniu
zawodowym,
w
do spraw wewnętrznych, Szefa
szczególności
prawników,
Agencji Bezpieczeństwa
ekonomistów,
informatyków,
Wewnętrznego oraz Szefa Agencji
specjalistów w dziedzinie współpracy
Wywiadu;
i polityki międzynarodowej itp.
2) na wniosek Ministra Obrony
Celem tego procesu jest głównie:
- dostosowanie struktur organizacyjnych
Narodowej, przeniesień między kwotą
w
resorcie
ON(Ministerstwa
i
środków na uposażenia, dodatkowe
jednostek
organizacyjnych
uposażenia roczne, nagrody roczne i
podporządkowanych
MON)
do
pozostałe należności żołnierzy
zmieniających się zadań stawianych
zawodowych a kwotą środków na
przed
siłami
zbrojnymi,
wynagrodzenia i dodatkowe
w szczególności
związanych
z
wynagrodzenia roczne pracowników
realizacją zobowiązań sojuszniczych
oraz odpowiednio limitów zatrudnienia
w ramach NATO i członkostwem w
w ramach części 29 budżetu państwa;
UE, a także zmniejszenie kosztów
3)
na wniosek ministra właściwego do
obsługi
logistyczno-technicznej
spraw
wewnętrznych, przeniesień
i administracyjnej,
środków na uposażenia, dodatkowe
- zwiększenie liczby funkcjonariuszy
uposażenia roczne, nagrody roczne i
w jednostkach realizujących podstawowe
pozostałe należności funkcjonariuszy a
zadania formacji podległych MSWiA
kwotą środków na wynagrodzenia i
oraz
zmniejszenie
kosztów
dodatkowe wynagrodzenia roczne
związanych z obsługą logistycznopracowników oraz odpowiednio
techniczną tych formacji. Zmiana
limitów zatrudnienia między
spowodowana jest także publicznym
częściami, działami i rozdziałami
ogłoszeniem przez Prezydenta RP oraz
budżetu państwa."
MON w dniu 27 października 2006 r.
kierunku rozwoju Sil Zbrojnych RP 4) Szczegółowe regulacje prawne
nowelizacji ustawy o powszechnym
zakładającego
ich
pełną
obowiązku obrony RP będą także
profesjonalizację.
Istnieje
zatem
uwzględniać zawieszenie obowiązkowej
potrzeba
przygotowania
podstaw
służby wojskowej oraz możliwość
prawnych umożliwiających wdrożenie
realizacji obowiązku obrony przez
koncepcji tej profesjonalizacji.
obywateli na zasadach ochotniczych
(dobrowolności). Zakres przedmiotowy
nowelizacji obejmował będzie nowe
rodzaje ochotniczej służby wojskowej, w
tym pełnionej przez żołnierzy rezerwy w

gen. bryg. Andrzej
Fałkowski - Dyrektor
Departamentu
Budżetowego,
gen. dyw Leszek Chyła
Szef Zarządu
Organizacji i
Uzupełnień – P1 Sztabu
Gen. WP

MON

Wniosek o
wykreślenia z planu,
w resorcie obrony
narodowej podjęto
prace zmierzające do
pilnej kodyfikacji
przepisów
dotyczących obrony
narodowej, w tym
obejmujących
zagadnienia odnoszące
się do pełnienia służby
wojskowej na
zasadach
dobrowolności, które
miały być
przedmiotem regulacji
wspomnianego
projektu ustawy.

www.biuletyn.mon.gov.pl

13.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
farmaceutyczne

Implementacja opublikowanej 12 Implementacja Dyrektywy Komisji
grudnia 2006 r. Dyrektywy
2006/130/WE.
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.

MRiRW

MZ

Andrzej Kuczyński –
Zespół ds. Organizacji
SpołecznoZawodowych Biuro
Ministra
W związku z
przejęciem inicjatywy
przez Sejm wniosek o
wykreślenie z planu.
Bolesław Piecha,
Sekretarz Stanu w MZ
Wniosek o
wykreślenie z planu.
Proponowane zmiany
zostaną uwzględnione
w innej nowelizacji
Prawa
farmaceutycznego.

www.mz.gov.pl

15.

Projekt ustawy o zmianie Realizacja oczekiwań środowiska Celem nowelizacji ustawy jest
ustawy o izbach rolniczych rolniczego, a w szczególności dostosowanie do przepisów
postulatów zgłaszanych przez
wspólnej polityki rolnej oraz
izby rolnicze i Krajową Radę
wzmocnienie kompetencji
Izb Rolniczych
samorządu rolniczego i lepsze
wykorzystanie jego potencjału w
realizacji polityki rolnej państwa

bip.minrol.gov.pl

14.

Projekt ustawy o
podatkach i opłatach
lokalnych

A.
Ujednolicenie
zasad A. Zastąpienie obecnie
opodatkowania nieruchomości,
obowiązujących podatków: od
ograniczenie kosztów wymiaru
nieruchomości, rolnego i leśnego
i poboru podatków i opłat
jednym podatkiem od
lokalnych,
uproszczenie
nieruchomości przy zachowaniu
systemu
podatkowego
obowiązującej konstrukcji
polegające na zmniejszeniu
podstawy opodatkowania
obowiązków
podatników
i
organów podatkowych
Ograniczenie liczby stawek
podatku i ujednolicenie sposobu
Analiza wniosków zgłaszanych
ich waloryzacji
przez organy podatkowe gmin
oraz podatników
Weryfikacja obowiązującego
systemu zwolnień i ulg
B. Zmiana przepisów w zakresie
podatkowych w celu
podatku
od
środków
usystematyzowania i
transportowych
ograniczenia ich zakresu
w przypadku podjęcia decyzji
o
wprowadzeniu
rocznego Ze względu na zakres zmian
podatku
od
samochodów
i konieczność przygotowania
osobowych (w zależności od
organów gmin do nowych zasad
podjęcia
decyzji
Komisji
wymiaru
Europejskiej).
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.

Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów
Wniosek o
wykreślenie z planu.
Prace odłożono w
czasie.

MF

bip.mf.gov.pl

16.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o 1.
Projekt ustawy o
wojskowej
od
dyscyplinie wojskowej oraz dyscyplinie
początku funkcjonowania budziła
o zmianie innych ustaw
wiele 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.

2.

3.
4.

5.

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

Krzysztof Sikora
Dyrektor Departamentu
Wychowania i
Promocji Obronności

MON

Wniosek o
wykreślenia z planu,
w resorcie obrony
narodowej podjęto
prace zmierzające do
pilnej kodyfikacji
przepisów
dotyczących obrony
narodowej, w tym
obejmujących
zagadnienia odnoszące
się do pełnienia służby
wojskowej na
zasadach
dobrowolności, które
miały być
przedmiotem regulacji
wspomnianego
projektu ustawy.

www.biuletyn.mon.gov.pl

17.

19.

Zmiana przepisów w
zakresie podatku od
środków transportowych

W przypadku podjęcia przez Opodatkowanie
Komisję Europejską decyzji o
środków
wprowadzeniu
rocznego
wszystkich
podatku
od
samochodów
silnikowych.
osobowych.

Projekt ustawy o zm.
ustawy o bezpieczeństwie
morskim oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Dostosowanie polskich aktów
prawnych do postanowień
przepisów międzynarodowych.

podatkiem
od
transportowych
pojazdów

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.

MF

MGM

Wniosek o
wykreślenie z planu, z
powodu zmiany
przepisów w zakresie
podatków od środków
transportowych.
Wniosek o
wykreślenie.
Dokument zostanie
opracowany wspólnie
z projektem ustawy o
sądach morskich

www.bip.mf.go www.mgm.gov.pl
v.pl

18.

