Zatwierdzam:
Prezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński

PROGRAM

PRAC

LEGISLACYJNYCH

RADY MINISTRÓW
sierpień - grudzień 2 0 0 7 r.

P R O J E K T Y U S TAW

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

SIERPIEŃ
1.

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

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

2

Marek Zawiślak –
Dyrektor
Departamentu
Strategii i
Rozwoju
Mieszkalnictwa

MB

bip.mb.gov.pl

Kilkudziesięciololetni okres zaniedbań
w zakresie remontów budynków
mieszkalnych (spowodowany m. in.
obowiązywaniem przez ponad
czterdzieści lat ograniczeń wysokości
czynszów). Rozwiązania mają
zapobiegać realnej groźbie utraty części
zagrożonej substancji mieszkaniowej
oraz przeciwdziałać istotnemu
osłabieniu efektów programów
wspierających nowe budownictwo
mieszkaniowe.
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2.

Projekt ustawy –
Prawo sportowe

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Wypełnienie postanowienia RM z 19
Celem ustawy jest uproszczenie i skrócenie
grudnia 2006 r., która rozpatrując
procedur podziału nieruchomości.
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 skierowanego do Sejmu
RP)

MB

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.

Tomasz Malarz
Dyrektor
Departamentu
PrawnoKontrolnego

MSiT

3

www.msport.gov.pl

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.

Grzegorz
Majcherczyk
Dyrektor
Departamentu
Regulacji Rynku
Nieruchomości
bip.mswia .gov.pl
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Wdrażanie Rządowego programu poprawy stanu
bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero
tolerancji dla przemocy w szkole”.
Wprowadzenie zmian wynikających z analizy efektów
kształcenia w liceum profilowanym oraz konsultacji w
sprawie systemu egzaminów zewnętrznych w
technikum, przeprowadzonych w środowiskach
oświatowych.
Konieczność uzupełnienia przepisów ustawowych o
sprawy dotychczas nieuregulowane.
Stworzenie podstaw prawnych dla wdrożenia
koncepcji kształcenia dwujęzycznego oraz określenie
przepisów szczególnych w stosunku do nauczycieli
szkół dwujęzycznych.

-wprowadzenie rozdziału dotyczącego praw i obowiązków
uczniów oraz rodzajów kar i nagród; -wprowadzenie do
systemu oświaty nowego rodzaju placówki ośrodka
wsparcia wychowawczego; - uporządkowanie
i dostosowanie do aktualnych i projektowanych rozwiązań
organizacyjnych systemu kierowania nieletnich przez sądy
rodzinne do odpowiednich placówek; -określenie
kompetencji policji i straży miejskiej w stosunku do
uczniów przebywających w czasie godzin zajęć szkolnych
oraz w porze nocnej bez opieki osoby dorosłej,
w miejscach publicznych; -zwiększenie odpowiedzialności
osób dostarczających nieletnim alkohol lub inne środki
odurzające, w tym odpowiedzialności za szkody
wyrządzone pod ich wpływem;
-wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego ustanowienie
prawa miejscowego w zakresie zakazu przebywania
nieletnich w miejscach publicznych; -wprowadzenie
rozwiązań podnoszących jakość pracy wychowawczej
nauczycieli; -uszczegółowienie zadań i obowiązków
nauczycieli oraz osób zajmujących stanowisko dyrektora
i inne stanowiska kierownicze w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły; -zwiększenie
uprawnień kontrolnych MEN w ramach nadzoru
pedagogicznego o możliwość prowadzenia w szczególnych
sytuacjach bezpośrednich kontroli w szkołach
i placówkach;
- wygaszenie kształcenia w liceum profilowanym
i likwidacja tego typu szkoły w systemie oświaty; zmiany
w organizacji i terminie przeprowadzania (po kl. III)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w technikum; określenie warunków realizowania przez
szkoły programu International Baccalaureate (IB);
poszerzenie możliwości spełniania obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki; umożliwienie gminom bardziej
skutecznej kontroli spełniania obowiązku nauki;
uszczegółowienie spraw w zakresie możliwości spełniania
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą;
- zmiana obowiązków rodziców (prawnych opiekunów)
w zakresie spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki;
- sprecyzowanie pojęcia niespełnienia: obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki.

4.

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

4

Wawrzyniec Roch
Kowalski
Radca Ministra
Departament
Młodzieży,
Wychowania i
Bezpieczeństwa w
Szkołach

MEN

www.men.gov.pl/bip
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5.

Projekt ustawy o
służbie
zagranicznej

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

Istota projektu
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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

5

www.kprm.gov.pl

Szef
KPRM/MSZ
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6.

Projekt ustawy o
niektórych formach
wspierania
działalności
innowacyjnej

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.

Adres
BIP

4

5

6

7

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”.
Projektowana ustawa stanowi propozycję
systemowej organizacji wypłat świadczeń ze
środków gromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych.

Prace nad nowelizacją ustawy zostały
podjęte w związku z orzeczeniem
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie C-385/05 oraz przeglądem
dokonanym przez Komisję Trójstronną do
Spraw Społeczno-Gospodarczych

Marta Georgiejew
Departament
Rozwoju
Gospodarki

MG

MPiPS

Uwzględnianie pracowników młodocianych w
liczbie pracowników, od której uzależnione jest
stosowanie przepisów ustawy
MPiPS

6

Anna Kamińska
Koordynator
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Marek
Waleśkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego

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

8.

Projekt ustawy o
emeryturach
kapitałowych z
zakładów
ubezpieczeń
emerytalnych (o
zakładach
emerytalnych)
Projekt ustawy o
zmianie ustawy z
dnia 7 kwietnia
2006 roku o
informowaniu
pracowników i
przeprowadzaniu z
nimi konsultacji

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

7.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

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

9.

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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.

Projekt ma na celu:

Nadto opracowanie projektu jest
wynikiem doświadczeń pozyskanych w
toku realizacji zadań określonych w
ustawie, wykonywanych przez
marszałków województw.

- doprecyzowanie przepisów w sprawie
zwrotu kosztów przejazdu poborowym
wzywanym w sprawach związanych ze
służbą zastępczą;

Jan Sztajner
Naczelnik
Wydziału Służby
Zastępczej

- skrócenie czasu odbywania służby
zastępczej;

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

- dostosowanie kwoty świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu
odbywania służby zastępczej do wysokości
80 %
kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę;
MPiPS

- określenie trybu i zasad doręczania karty
skierowania do odbycia służby zastępczej;
- zmianę przesłanek określających
odroczenia służby zastępczej;

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

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.

7

MRiRW

Jan Bielański
Dyrektor
Departamentu
Gospodarki
Ziemią MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

10. Projekt ustawy o

doprecyzowanie przepisów dotyczących
zwalniania ze służby zastępczej przed jej
odbyciem oraz zawieszania odbywania tej
służby.
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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł
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3
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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.

11. Projekt ustawy o

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

12. Projekt ustawy o

MS

Min. B. Piecha

Projekt ma na celu utrzymanie przekazywania
przez NFZ środków finansowych na
finansowanie wzrostu wynagrodzeń, który maił
miejsce w 2007 r. na podstawie ustawy z dnia
22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków
finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń.
Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego
sukcesywny wzrost wynagrodzeń osób
zatrudnionych w samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej oraz wyrównanie
dysproporcji w wynagrodzeniu w stosunku do
osób zatrudnionych w szpitalach utworzonych
przez gminy i powiaty oraz
świadczeniodawców udzielających świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe.

WRZESIEŃ
8

Prokurator
Cezary
Michalczuk
Departament
Współpracy
Międzynarodowej
i Prawa
Europejskiego

MZ

www.mz.gov.pl

Uregulowanie kwestii wynagrodzeń w
zmianie ustawy o
służbie zdrowia.
przekazaniu
środków
finansowych
świadczeniodawcom
na wzrost
wynagrodzeń oraz o
zmianie niektórych
innych ustaw

Prokurator
Elżbieta Sidwa
Departament
LegislacyjnoPrawny
www.ms.gov.pl
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- Niewystarczająca liczba obszarów
objętych planami zagospodarowania
przestrzennego na poziomie gminnym oraz
mała skuteczność procedur lokalizacyjnych,
- Przewlekłość procedur postępowania
lokalizacyjnego, braki w hierarchii
dokumentów planistycznych oraz
niedostosowanie przewidzianych
przepisami instrumentów zarządzania
przestrzenią do faktycznie występujących
problemów przestrzennych.

- Usprawnienie systemu gospodarowania
przestrzenią. Wprowadzenie korekt w innych
przepisach związanych z gospodarką przestrzenną
oraz mających wpływ na proces inwestycyjny.
System planowania przestrzennego powinien być
oparty o zasadę subsydiarności, aby każdemu
szczeblowi władzy odpowiadały określone
kompetencje w zakresie gospodarowania
przestrzenią, oraz o zasadę efektywności,
zakładającą usprawnienie procesu podejmowania i
realizacji postanowień.
- Przewiduje się regulacje polegające na:
uporządkowaniu systemu planowania
przestrzennego i określeniu zadań w zakresie
planowania na wszystkich szczeblach władzy,
skróceniu i uproszczeniu procedur lokalizacyjnych,
doprecyzowaniu przepisów dotyczących obowiązku
sporządzania planów miejscowych, ograniczeniu
uznaniowości i zwiększenie jawności procedur
lokalizacyjnych, wprowadzenie monitoringu
zagospodarowania przestrzennego a także zaleceń
Unii Europejskiej, w tym dotyczących między
innymi zarządzania środowiskiem miejskim oraz
morską strefą przybrzeżną

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

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.

13. Projekt ustawy o
planowaniu
przestrzennym

14. Projekt ustawy –

Prawo budowlane

9

Olga BortkiewiczStulińska Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Ładu
Przestrzennego i
Architektury

MB

MB

Krzysztof Klinke
Zastepca
Dyrektora
Departamentu
Procesu
Budowlanego

bip.mb.gov.pl

Tytuł

www.mb.gov.pl
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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.

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.

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

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

15. Projekt ustawy o

oddawaniu w
uzytkowanie
wieczyste
nieruchomości
gruntowych SP na
cele budownictwa
mieszkaniowego
oraz o zmianie
niektórych innych
ustaw

16. Projekt ustawy o
utrzymaniu
czystości i
porządku w
gminach

Grzegorz
Majcherczyk
Dyrektor
Departamentu
Regulacji Rynku
Nieruchomości
MB

Andrzej Geryk
Dyrektor
Departamentu
Polityki Miejskiej
i Rewitalizacji
MB
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www.mb.gov.pl

Tytuł

bip.mb.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

17. Projekt ustawy o

18. Projekt ustawy o
Krajowej
Administracji
Skarbowej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

11

Marian Banaś
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów

MF

Marian Banaś
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów

MF

www.bip.mf.gov.pl

Potrzeba nowelizacji ustawy wynika m. in. Projekt nowelizacji ustawy zawierać będzie
z konieczności:
kilka zasadniczych zmian w odniesieniu do
- stworzenia prawnych możliwości
aktualnie obowiązującego stanu prawnego.
prowadzenia działalności w nowych
W szczególności dotyczy to:
obszarach gier,
- rozszerzenia ustawowego katalogu gier o gry
- wprowadzenia nowych regulacji
na automatach zręcznościowych i gry
prawnych, które pozwolą na skuteczniejszą rozrywkowe,
walkę z patologiami występującymi na
- zdefiniowania w/w gier oraz określenia
rynku gier i zakładów wzajemnych,
warunków prowadzenia działalności w tym
- zaproponowanie rozwiązań prawnych
zakresie,
mających na celu zwiększenie dochodów - objęcie gier na automatach oraz gier na
budżetu państwa oraz odnośnie źródeł
automatach o niskich wygranych systemem
finansowania budowy „Narodowego
rejestrującym przychody i wypłacone wygrane,
Centrum Sportu”.
- zaostrzenia przepisów dotyczących
nielegalnego urządzania gier oraz sprawowania
nadzoru w tym względzie.
Reforma finansów publicznych w zakresie Połączenie administracji podatkowej i Służby
przebudowy aparatu skarbowego.
Celnej wiążące się z redukcją liczby izb po
połączeniu oraz likwidacją ośrodków
zamiejscowych izb skarbowych, a tym samym
radykalne zmniejszenie liczby stanowisk
dyrektora i naczelnika.
Podniesienie efektywności i nowoczesności
funkcjonowania obu administracji.
Podniesienie poziomu obsługi klientów
poprzez wprowadzenie mechanizmów
systemowych, w tym ścieżki kariery
zawodowej (poziomej i pionowej),
podniesienie poziomu najniższego
wynagrodzenia, wprowadzenie Służby
Skarbowej w miejsce obecnej Służby Celnej
oraz służby cywilnej (ujednolicenie służby),
itp.

www.bip.mf.gov.pl

zmianie ustawy o
grach i zakładach
wzajemnych oraz
niektórych innych
ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

przepisy
wprowadzające
ustawę o Krajowej
Administracji
Skarbowej
podatku
akcyzowym

Potrzeba dostosowania przepisów
krajowych do przepisów wspólnotowych
oraz potrzeba uwzględnienia postulatów
środowisk gospodarczych

Adres
BIP

4

5

6

7

MF

Marian Banaś
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów

MF

Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów

Umocowanie funkcjonowania pełnomocnika
ds. przebudowy administracji podatkowej oraz
Służby Celnej.
Sposób przeprowadzenia przebudowy.
Rozwiązania prawne i organizacyjne
funkcjonowania administracji podatkowej i
Służby Celnej w okresie przejściowym, itp.
Uregulowanie przede wszystkim nowych zasad
opodatkowania akcyzą energii elektrycznej,
odejście od opodatkowania akcyzą wyrobów
akcyzowych niezharmonizowanych z
wyjątkiem samochodów osobowych oraz
uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów
już istniejących

12

www.bip.mf.gov
.pl

20. Projekt ustawy o

Przepisy wprowadzające ustawę
o KAS.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.mf.gov
.pl

19. Projekt ustawy -

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

21. Projekt ustawy o
zmianie
ustawy o
rachunkowości

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.

13

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

22. Projekt ustawy o

4

5

6

7

Konieczność wprowadzenia w życie do dnia Dostosowanie do przepisów
15 grudnia 2007 r. przepisów ustawowych i Dyrektywy 2005/60/WE.
wykonawczych niezbędnych do wykonania
Dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu
finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu

Paweł Banaś
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów

MF

Art. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych
MF
Wejście w życie nowych lub
znowelizowanych aktów prawnych, w tym:
ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, ustawy o finansach publicznych,
prawo zamówień publicznych.
Aktualizacja zadań powierzonych PARP w
wyniku przyjęcia przez RM nowych
programów, w tym programów
operacyjnych finansowanych z funduszy
strukturalnych przewidzianych na lata
2007-2013.

Proponowane zmiany mają przede wszystkim
na celu dostosowanie przepisów obowiązującej
ustawy do działań, jakie realizowane będą
przez Agencję w nowym okresie
programowania 2007 - 2013 oraz ujednolicenie
pojęć ustawowych w związku ze zmianami
stanu prawnego. Rozszerzenie katalogu zadań
Agencji o nowe zadania dotyczące przede
wszystkim: działalności innowacyjnej, badania
roli mikro, małych i średnich przedsiębiorców
oraz przygotowywania raportów w tym
zakresie, analizowania barier ich rozwoju oraz
wydawania opinii o wpływie projektowanych
regulacji prawnych na ich stan i koszty
działania oraz rozwoju infrastruktury
technicznej na obszarze Polski Wschodniej.
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MG

Elżbieta SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie
Finansów
Ewa Kowalczuk
Główny Specjalista
(DIW)

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

zmianie ustawy o
utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

Adres
BIP

www.bip.
mf.gov.pl

24. Projekt ustawy o

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.mf.gov.pl

23.

zmianie ustawy z
dnia 16 listopada
2000 r. o
przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do
obrotu finansowego
wartości
majątkowych
pochodzących z
nielegalnych lub
nieujawnionych
źródeł oraz o
przeciwdziałaniu
finansowaniu
terroryzmu
Projekt ustawy
budżetowej na 2008
r.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

26.

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie kryteriów obejmowania strefą
gruntów prywatnych, zmiana delegacji dla
Rady Ministrów do wydawania rozporządzeń
ustanawiających strefy.

Dotychczasowa ustawa miała charkter
przejściowy. Zapewniała środki
finansowe na funkcjonowanie polskich
organizacji rolniczych w UE wlatach
2006-2007. Koniecznością stało się
systemowe rozwiązanie problemu
finansowania uczestnictwa polskich
organizacji w organizacjach UE. Projekt
przewiduje, iż od 2008 r. organizacje
rolnicze przy UE będą finansowane
corocznie z budżetu państwa.

Przedłużenie możliwości finansowania
reprezentacji polskich organizacji w UE,
okresloną w ustawie z dnia 22 września
2006 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1472).

Dostosowanie przepisów krajowych
dotyczących udzielania od 1 maja 2007
r. pomocy państwa w rolnictwie do
Wytycznych Wspólnoty w sprawie
pomocy państwa w sektorze rolnym i
leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE
z 27.12.2006 r. C 319/1), wydanych
przez Komisję Europejską w grudniu
2006 r.)

Określenie zakresu i form pomocy
udzielanych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
zgodnie z przepisami UE

MG

Teresa Korycińska
Zastępca Dyrektora
(DIW)

Dariusz
Goszczyński
Zastępca
Dyrektora
Biuro Ministra
MRiRW

MRiRW

15

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów
MRiRW

www.bip.minrol.gov
.pl

Brak sprecyzowania pojęcia „ważne
względy gospodarcze kraju” dla włączenia
gruntów prywatnych.

www.bip.minrol.gov.pl

27.

zmianie ustawy z
1994 r. o
Specjalnych
Strefach
Ekonomicznych
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
społecznozawodowych
organizacjach
rolników, ustawy o
związkach
zawodowych
rolników
indywidualnych
oraz ustawy o
izbach rolniczych
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

25. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

28. Projekt ustawy o

29. Projekt ustawy o

Kompleksowe uregulowanie kwestii
związanych ze stosunkiem pracy na
statku.

Adres
BIP

4

5

6

7

Zmiana w ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o
organizacji niektórych rynków rolnych ma na
celu jasne określenie obowiązku oznaczania
zawartości zanieczyszczeń przez przetwórcę
wpisanego do rejestru uznanych przetwórców
słomy lnianej lub konopnej na włókno dla
każdej partii krótkiego włókna lnianego lub
włókna konopnego, do których ubiega się o
przyznanie dopłaty do przetwarzania.2. Zmiany
w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o
organizacji rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego zostały przygotowane w
szczególności w celu:
a) na rynku tytoniu – ustanowienia podstawy
prawnej do wypłaty części krajowych płatności
uzupełniających dla producentów surowca
tytoniowego w formie płatności niezwiązanych
z produkcją
b) na rynku suszu paszowego –
doprecyzowania przepisów dotyczących
pobierania próbek suszu paszowego i
wykonywania badań jakościowych tego suszu
oraz wprowadzenia zmian porządkowych
związanych z ogłoszeniem nowych przepisów
w zakresie płatności do gruntów rolnych.
Wyeliminowanie przepisów, które
zdezaktualizowały się. Nowa ustawa
będzie stanowiła nowoczesne morskie
prawo pracy.
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Bogumiła
Kasperowicz –
Z-ca Dyrektora
Departamentu
Rynków Rolnych

MRiRW

MGM

Małgorzata
Lewandowska
Naczelnik
wydziału Żeglugi
Morskiej w
Departamencie
Transportu
Morskiego

bip.mgm.gov.pl

zatrudnianiu i
pracy na morskich
statkach
handlowych

Podstawowym powodem dokonania
projektowanych zmian jest konieczność
zmiany mechanizmu przyznawania
płatności uzupełniających producentom
surowca tytoniowego, co wynika z
wytycznych przedstawionych przez
Komisję Europejską. Ponadto
przedmiotowy projekt ustawy przewiduje
doprecyzowanie przepisów dotyczących
oznaczania zawartości zanieczyszczeń
krótkiego włókna lnianego lub włókna
konopnego, a w zakresie rynku suszu
paszowego – doprecyzowanie przepisów
dotyczących pobierania próbek suszu
paszowego i wykonywania badań
jakościowych tego suszu.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.minrol.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

31.

o Europejskim
Ugrupowaniu
Współpracy
Terytorialnej

4

5

6

7

Projekt ustawy stanowi transpozycję art. 16 Określenie zasad uczestnictwa pracowników w
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
spółce powstałej w wyniku transgranicznego
Rady 2005/56/WE z dnia 26 października
połączenia się spółek
2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia
się spółek kapitałowych

Przyznanie specjalnego świadczenia socjalnego
dla działaczy opozycji oraz osób zwolnionych
dyscyplinarnie z pracy, znajdujących się w
najcięższych warunkach materialnych.
Stworzenie z ustawy kombatanckiej aktu
prawnego, który obejmie osoby walczące o
niepodległość i suwerenność Polski oraz
represjonowanych z powodów politycznych w
latach 1939 – 1989.
Oczyszczenie prawa kombatanckiego z
przepisów pozwalających zachować honorowe
przywileje kombatanckie osobom
zaangażowanym w tłumienie
niepodległościowych aspiracji Narodu
Polskiego.
Konieczność wprowadzenia przepisów
W ustawie o EUWT zostaną określone
krajowych dot. EUWT wynika z art. 16 przepisy dotyczące przystępowania
Rozporządzenia (WE)
polskich podmiotów do EUWT oraz
nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego tworzenia i funkcjonowania EUWT z
i Rady z dnia
siedzibą na terenie Polski.
5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego
ugrupowania współpracy terytorialnej
(EUWT).

MPiPS

Realizacja uchwały Sejmu z dnia 6 kwietnia
2006 r. w sprawie pomocy państwa dla
represjonowanych uczestników walk o
niepodległość z lat 1944-1989,
znajdujących się obecnie w bardzo trudnych
warunkach materialnych.
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Marek
Waleśkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego
Alina Wiśniewska
–Dyrektor
Departamentu
Świadczeń
Rodzinnych

MPiPS

MRR

Dawid Lasek
Dyrektor
Departamentu
Współpracy
Terytorialnej
(DWT)

www.bip.mrr.gov.pl

32. Projekt Ustawy

Adres
BIP

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

uczestnictwie
pracowników w
spółce powstałej w
wyniku
transgranicznego
połączenia się
spółek
Projekt ustawy o
kombatantach,
uczestnikach walki
cywilnej lat 1914 –
1945, działaczach
opozycji wobec
dyktatury
komunistycznej
oraz niektórych
ofiarach represji
systemów
totalitarnych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

30. Projekt ustawy o

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

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.
Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do
świadczenia usług prawniczych.

33. Projekt ustawy o
rodzinnych
formach opieki
zastępczej.wy

34. Projekt ustawy o
licencjach
prawniczych

Stworzenie reguł dostępu do rynku
usług prawniczych.

MRR

35. Projekt ustawy o

Usprawnienie postępowań egzekucyjnych.

Nowe zasady uzyskiwania przez komornika
informacji niezbędnych do prowadzenia
egzekucji. Stworzenie zamkniętego katalogu
czynności komornika, na które będzie
przysługiwać skarga. Nowe zasady sprzedaży
licytacyjnej ruchomości i nieruchomości.
Umożliwienie eksmisji osób winnych
przemocy w rodzinie bez konieczności
zapewnienia pomieszczenia tymczasowego.

18

Jacek Saramaga sędzia
MS

www.ms.gov.pl

zmianie ustawy –
Kodeks
postępowania
cywilnego oraz
niektórych innych
ustaw

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

www.ms.gov.pl

MS

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

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

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

Wdrożenie do prawa polskiego postanowień
dyrektywy Rady 2006/117/EURATOM z
dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru
i kontroli nad przemieszczaniem odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa
jądrowego (Dz. Urz. UE L 337 z 5.12.2006
s. 21)

Dotychczas obowiązująca dyrektywa Rady
92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie
nadzoru i kontroli przesyłania odpadów
radioaktywnych między Państwami Członkowskimi
oraz do Wspólnoty i poza jej obszar reguluje kwestie
przewozów odpadów promieniotwórczych oraz
wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do
składowania. Nie reguluje kwestii przewozów
wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do
przechowywania lub przerobu. Nowa dyrektywa
2006/17/Euratom obejmuje zakresem regulacji
przewóz odpadów promieniotwórczych oraz
każdego wypalonego paliwa jądrowego (także
przeznaczonego do przechowywania lub przerobu).
Transpozycja do prawa polskiego postanowień
dyrektywy Rady 2006/117/Euratom wymaga
nowelizacji ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. –
Prawo atomowe polegającej na: - zmianie definicji
odpadów promieniotwórczych zawartej w art. 62
ust. 1a ustawy w celu dostosowania jej do definicji
wynikającej z art. 5 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. 3 i 5
dyrektywy,
uchyleniu dotychczasowych upoważnień do
wydawania aktów wykonawczych wynikających z
art. 62 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy i zastąpieniu ich
nowych upoważnieniem do określenia przez RM, w
drodze rozporządzenia, przesłanek udzielania zgody
na przywóz na terytorium RP, wywóz z terytorium
RP i tranzyt przez to terytorium odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa
jądrowego, sposobu postępowania w sprawie
ubiegania się o zgodę (trybu udzielania zgody) oraz
czynności jakich należy dopełnić po udzieleniu
zgody.

36. Projekt ustawy o
zmianie ustawy
Prawo atomowe

Potrzeba wprowadzenia zmian
utworzeniu
systemowych w organizacji i
Państwowego
funkcjonowaniu gospodarki wodnej w
Zarządu
Polsce
Gospodarki Wodnej

Zapewnienie większej efektywności
organizacyjnej i finansowej wykonywania
zadań publicznych w dziedzinie gospodarki
wodnej w kontekście zarówno aktualnych
wymogów prawa UE, jak i też w związku ze
wzrastającymi wyzwaniami krajowej
gospodarki wodnej
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MŚ/PAA

Monika Łagowska
- specjalista
MŚ/KZGW

www.mos.gov.pl
pl

37. Projekt ustawy o

Maciej Jurkowski –
dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Jądrowego i
Radiacyjnego PAA

www.paa.gov.pl/BIP/index.htm
http://ww.mos.gov.pl/bip/

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

38. Projekt ustawy o

39. Projekt ustawy o

zawodzie
farmaceuty

4

5

6

7

Wprowadzenie nowego, bardziej spójnego i
kompleksowego systemu pobierania opłat za
korzystanie z infrastruktury drogowej.
MT

Celem przedstawionej nowelizacji jest
zapewnienie racjonalnego wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na
realizację „Narodowego programu zwalczania
chorób nowotworowych”. Projektowana
ustawa ma na celu umożliwienie optymalnego
podziału środków finansowych na wszystkie
zadania realizowane w ramach programu.

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu

MZ

Implementacja Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2005/36/WE.
MZ
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Jarosław
Waszkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Rządowego
Programu Budowy
Dróg
i Autostrad
Ministerstwa
Transportu

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz
Stanu w MZ

www.mz.
gov.pl

40. Projekt ustawy o

Adres
BIP

www.mz.gov.pl

zmianie ustawy o
ustanowieniu
programu
wieloletniego
„Narodowy
program
zwalczania chorób
nowotworowych”

Wydanie nowej regulacji wynika z potrzeby
wdrożenia do polskiego porządku prawnego
Dyrektywy 2006/38 /WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006
r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w
sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe oraz w związku
koniecznością likwidacji lub ograniczenia
rekompensat wypłacanych
koncesjonariuszom
Konieczność zapewnienia racjonalnego
podziału środków finansowych na
wszystkie zadania „Narodowego programu
zwalczania chorób nowotworowych”. Art. 7
ust. 3 ww. ustawy w zasadniczy sposób
usztywnia wysokość środków
przeznaczonych na realizację działań z
zakresu wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych uniemożliwiając ich
zwiększenie lub zmniejszenie poza
określoną w ustawie wartością procentową.
Implementacja Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn 7 września
2005 r 2005/36/WE w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mt.gov.pl

zmianie ustawy o
autostradach
płatnych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

41. Projekt ustawy o

zapobieganiu oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi

43. Projekt ustawy o

Potrzeba zapewnienia warunków do
realizacji programów badawczych w
dziedzinach kluczowych dla rozwoju
państwa. W tym celu byłyby tworzone
państwowe instytuty naukowe.

4

5

6

7

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

Agencja Badań Poznawczych będzie
państwową osobą prawna powołaną do
organizowania i finansowania badań mających
na celu rozwój nauki ( w tym projektów
badawczych). Organami Agencji będą dyrektor
i Rada Agencji. Nadzór nad Agencją będzie
sprawować minister właściwy ds. nauki. W
ustawie zostaną okr4eślone zasady
kwalifikowania projektów badawczych oraz
finansowania działalności Agencji.
Państwowy Instytut Naukowy (PIN) będzie
państwową osobą prawną powołaną w celu
realizacji zadań należących do poszczególnych
obszarów polityki naukowej państwa. PIN
będzie tworzony przez Radę Ministrów, w
drodze rozporządzenia, na wniosek ministra
właściwego ds. nauki. PIN-y będą tworzone z
reorganizowanych jednostek badawczorozwojowych oraz niektórych instytutów PAN.
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Marek L.
Grabowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

Jacek Mazur,
Dyrektor
Departamentu
Badań Naukowych
MNiSzW

MNiSzW

Dariusz Drewniak,
Dyrektor
Departamentu
Strategii i Rozwoju
Nauki

bip.mnisw.gov.pl

państwowych
instytutach
naukowych

Adres
BIP

bip.mnisw.gov.pl

Agencji Badań
Poznawczych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov.pl

42. Projekt ustawy o

Ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę
z dnia 6 września 2001 r. o chorobach
zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr
126, poz.1384 z późn. zm.) Obecnie
obowiązujące przepisy nie zapewniają
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego
gdyż nie uwzględniają aktualnej
sytuacji epidemiologicznej. Ponadto
wystąpiła konieczność ujednolicenia
regulacji dotyczących kwestii
związanej ze zwalczaniem i
zapobieganiem chorób zakaźnych z
ustawodawstwem unijnym oraz
międzynarodowymi przepisami
zdrowotnymi.
Potrzeba powołania agencji realizującej
zadania wynikające z polityki naukowej
państwa, służącej rozwojowi nauki –
analogicznie do Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, które ma realizować
zadania wynikające z ww. polityki, służące
rozwojowi gospodarki i potrzebom życia
społecznego.

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

Wypełnienie dyspozycji art. 52 ust. 5
Konstytucji, zgodnie z którym osoba, której
pochodzenie polskie zostało stwierdzone
zgodnie z ustawą może osiedlić się na
terytorium RP na stałe.

Projekt ustawy określa zasady i tryb
stwierdzania polskiego pochodzenia oraz
właściwości organów w tych sprawach.
Osobom, które otrzymają decyzję
o stwierdzeniu pochodzenia polskiego, będą
przysługiwały ułatwienia w zakresie uzyskania
wizy pobytowej oraz zezwoleń na pobyt, a
także ułatwienia w dostępie do rynku pracy
i prowadzeniu działalności gospodarczej.

44. Projekt ustawy o
stwierdzaniu
pochodzenia
polskiego

MSWiA

Monika Prus,
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Polityki
Migracyjnej
w MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

PAŹDZIERNIK
45. Projekt ustawy o

nadaniu nowej
nazwy Akademii
Muzycznej im.
Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Projekt ustawy o
Projekt ustawy ma na celu regulację sfery
Instytucie Adama
popularyzacji polskiej kultury i
Mickiewicza
wszechstronnej wiedzy o Polsce za granicą,
uwzględniając cele polityki zagranicznej i
zagranicznej polityki kulturalnej

Marek Zawiślak,
Dyrektor
Departamentu
Strategii i Rozwoju
Mieszkalnictwa
MB

MKiDN

Projekt ustawy określa zadania, organizację i
zasady działania Instytutu Adama Mickiewicza

Tomasz Merta
Podsekretarz Stanu
MKiDN
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Maksymilian
Celeda
Dyrektor DSA

bip.mkidn.g
ov.pl

47.

Poprawę sytuacji osiągnąć można poprzez
odpowiednie ukształtowanie standardu umów o
wybudowanie lokalu/domu i przeniesienie
prawa własności (lub innego prawa),
narzucenia podmiotom profesjonalnym
obowiązków informacyjnych względem
klientów („prospekt informacyjny”) a także
wprowadzenie mechanizmów
zabezpieczających środki finansowe klientów
(rachunek powierniczy, ubezpieczenie,
gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa)
Uczelnia spełnia wymogi określone w art. 3 Zmiana nazwy Akademii Muzycznej
ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym aby
nosić nazwę uniwersytet z przymiotnikiem
określającym profil uczelni.

bip.mkidn.go
v.pl

46. Projekt ustawy o

Potrzebne jest wprowadzenie regulacji,
chroniących nabywców przed
nadużywaniem przez deweloperów (szerzej:
podmioty profesjonalne oferujące
mieszkania/domy jednorodzinne na rynku
pierwotnym) ich dominującej pozycji, a
także zabezpieczających interesy
ekonomiczne nabywców, zagrożone w
przypadku upadłości dewelopera lub nie
wywiązania się ze zobowiązań

http://mb.ornet.pl

ochronie nabywcy
w umowach
deweloperskich

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

48. Projekt ustawy o

4

5

6

7

MKiDN

Adam Pęzioł
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów

MF

MF
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Arkadiusz
Huzarek
Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Finansów

bip.mf.gov.pl

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.

Ustawa wprowadza rozwiązania dotyczące
m.in.:
-stworzenia systemu nadzoru publicznego nad
biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi,
-zmian w systemie zapewnienia jakości rewizji
finansowej,
-zdefiniowania czynności rewizji finansowej,
-jednostek zainteresowania publicznego, w tym
obowiązku utworzenia komitetów audytu w
tych jednostkach,
-zasad współpracy polskiego organu nadzoru
publicznego z organami nadzoru publicznego z
krajów UE i krajów trzecich.
Jednocześnie projekt ustawy zawiera także
modyfikacje dotychczasowych przepisów
zawartych w ustawie o biegłych rewidentach i
ich samorządzie, regulujących działalność
samorządu biegłych rewidentów, wykonywanie
zawodu biegłego rewidenta i działalność firm
audytorskich.
Zmiana zasad funkcjonowania BFG.

Jarosław Czuba,
Dyrektor DPL

www.bip.mf.gov.pl

Konieczność transpozycji Dyrektywy
biegłych
2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i
rewidentach,
Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie
firmach
ustawowych badań rocznych sprawozdań
audytorskich oraz o finansowych i skonsolidowanych
nadzorze
sprawozdań finansowych, zmieniającej
publicznym
dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie
rocznych sprawozdań finansowych
niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG
w sprawie skonsolidowanych sprawozdań
finansowych banków i innych instytucji
finansowych oraz uchylającej dyrektywę
Rady 84/253/EWG w sprawie
zatwierdzania osób odpowiedzialnych za
dokonywanie ustawowych kontroli
dokumentów rachunkowych.

zmianie ustawy o
Bankowym
Funduszu
Gwarancyjnym

Adres
BIP

Projekt zakładać będzie zastąpienie ustawy Projekt ustawy w sposób kompleksowy
z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony ureguluje problematykę ochrony miejsc
pamięci narodowej, upamiętniających
Pamięci Walk i Męczeństwa.
różne postaci i wydarzenia z dziejów
Narodu i Państwa Polskiego
zlokalizowanych na terenie kraju i polskich
miejsc poza jego granicami.

49. Projekt ustawy o

50. Projekt ustawy o

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mkidn.gov.pl

miejscach pamięci
narodowej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

działalności
reasekuracyjnej

52. Projekt ustawy o

Adres
BIP

4

5

6

7

Ustawa o działalności reasekuracjyjnej ma ustawa regulować będzie warunki
na celu implementacje przepisów
podejmowania i wykonywania działalności
Dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu
reasekuracyjnej przez zakłady reasekuracji.
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.
Przygotowywany obecnie w MG rządowy
Program konsolidacji i wspierania rozwoju
polskiego przemysłu obronnego w latach
2006-2010 przewiduje szereg zmian w
infrastrukturze prawnej stanowiącej
podstawę funkcjonowania i restrukturyzacji
krajowego przemysłu obronnego, w tym
zmianę ustawy z dnia 7 października 1999
r. o wspieraniu restrukturyzacji… Celem
zmian jest stworzenie sprzyjających
warunków prawnych do kontynuowania
przekształceń strukturalnych, które w
perspektywie doprowadzić mają do
powołania polskiego koncernu
zbrojeniowego.

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.

24

Arkadiusz Huzarek
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów
MF

Paweł Wieczorek,
Naczelnik
Wydziału (DSO)

MG

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

wspieraniu
restrukturyzacji
przemysłowego
potencjału
obronnego i
modernizacji
technicznej Sił
Zbrojnych RP

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.mf.gov.pl

51. Projekt ustawy o

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

Wejście w życie z dniem 25 listopada
2006 r. w stosunku do Polski Konwencji
w sprawie znakowania plastycznych
materiałów wybuchowych w celu ich
wykrywania podpisanej 1 marca 1991 r.
w Montrealu, skutkuje potrzebą
nowelizacji ustawy w celu dostosowania
jej przepisów do wymagań Konwencji w
zakresie znakowania plastycznych
materiałów wybuchowych (PMW).

Istota zmian zawartych w projekcie polega
na:
– zdefiniowaniu niektórych pojęć,
– wprowadzeniu obowiązku dodawania do
produkowanych
i wprowadzanych do obrotu PMW
materiału znakującego,
– określeniu czasokresu i sytuacji, kiedy
znakowanie PMW nie jest wymagane,
określeniu sposobu postępowania
z nieznakowanymi PMW.

53. Projekt ustawy o

organizacji rynku
rybnego

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

Ustawa będzie dotyczyła doprecyzowania ram
organizacyjnych i kompetencji w zakresie
funkcjonowania rynku rybnego gł. w zakresie
organizacji pierwszej sprzedaży ryb,
interwencji rynkowej i standardów rynkowych
dla produktów rybnych
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MGM

MGM

MGM

Marta
Rabczyńska,
Naczelnik
Wydziału Polityki
Strukturalnej
Departament
Rybołówstwa
Anna Malinowska
Specjalista
Departament
Rybołówstwa
Lidia KacalskaBieńkowska,
Naczelnik
Wydziału Rynku
Rybnego,
Departament
Rybołówstwa

bip.mgm.gov.pl

56. Projekt ustawy o

Konieczność dostosowania prawa polskiego Projekt w głównej mierze dotyczy
do regulacji wspólnotowych.
wprowadzenia zmian w zakresie licencji
połowowych oraz specjalnych zezwoleń
połowowych.

MG

bip.mgm.g
ov.pl

55.

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

Tadeusz Pyrcak
Dyrektor
Departamentu

bip.mgm.gov.pl

54.

zmianie ustawy z
dnia 22 czerwca
2001 r. o
wykonywaniu
działalności
gospodarczej w
zakresie
wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi,
bronią, amunicją
oraz wyrobami i
technologią o
przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym
Projekt ustawy o
wspieraniu rozwoju
sektora rybackiego
z udziałem
Europejskiego
Funduszu
Rybackiego
Projekt ustawy o
rybołówstwie

http://bip.mg.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

zmianie ustawy o
izbach morskich

58. Projekt ustawy o

59. Projekt ustawy o

4

5

6

7

Istotą nowelizacjo jest wprowadzenie zmian
mających zagwarantować niezawisłość
sędziów orzekających w izbach morkich oraz
wprowadzenie możliwości wniesienia
odwołania do sądu II instancji od orzeczeń izb
morskich orzekających w I instancji.
Dokonanie zmian w dotychczas
obowiązujących przepisach ustawy oraz
uzupełnieni tej ustawy o nowe rozwiązania
prawne mające na celu zrealizowanie założeń,
o których mowa w kolumnie obok.

MGM

MNiSzW

Umożliwienie wykorzystania środków
finansowych zagwarantowanych umową na
dostawę samolotów wielozadaniowych na
dokonanie zakupów po zakończeniu realizacji
wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty
wielozadaniowe oraz umożliwienie dokonania
płatności z tytułu należnych podatków.
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MON

Dorota LostSiemińska
Główny Specjalista
Departament
Transportu
Morskiego
Katarzyna
Malecka,
Dyrektor
Departamentu
Organizacji
Szkolnictwa
Wyższego

Pełnomocnik
Ministra Obrony
Narodowej –
Dyrektor Programu
Wdrażania na
Wyposażenie Sił
Zbrojnych RP
Samolotu
Wielozadaniowego.

www.biuletyn.mon.gov.pl

zmianie ustawy o
ustanowieniu
programu
wieloletniego
„Wyposażenie Sił
Zbrojnych
Rzeczypospolitej
Polskiej w samoloty
wielozadaniowe” i
zapewnienie
warunków jego
realizacji.

Adres
BIP

bip.mnisw.gov.pl

zmianie ustawy –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym

Konieczność nowelizacji ustawy w związku
z wyrokiem ETSCz w sprawie Brudnicki i
Inii przeciwko Polsce, w którym Trybunał
orzekł o naruszeniu przez Rzeczypospolitą
Polską art.6 Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności.
Nowelizacja ustawy ma na celu m.in.
zapewnienie podniesienia poziomu szkół
wyższych, dostosowanie organizacji
studiów do zasad Procesu Bolońskiego,
zwiększenie międzynarodowej mobilności
studentów i nauczycieli akademickich,
stworzenie warunków do konsolidacji
uczelni, eliminację zjawisk patologicznych
ze szkolnictwa wyższego, zapewnienie
szerokiego dostępy do studiów wyższych,
wprowadzenie nowego modelu kariery
akademickiej.
Umożliwienie wykorzystania środków
finansowych zagwarantowanych umową na
dostawę samolotów wielozadaniowych na
dokonanie zakupów po zakończeniu
realizacji wyposażania Sił Zbrojnych RP w
samoloty wielozadaniowe oraz
umożliwienie dokonania płatności z tytułu
należnych podatków.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mgm.gov.
pl

57. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

60. Projekt ustawy o

61. Projekt ustawy o

62. Projekt ustawy o

4

5

6

7

Projektowane zmiany zwłaszcza:
-uszczegóławiają i uściślają przepisy dot.
zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
- modyfikują zasady stosowania dłuższych
okresów rozliczeniowych czasu pracy,
równoważnego okresu odpoczynku, rozliczania
czasu dyżuru,
- pełniej wdrażają postanowienia dyrektywy
Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia środków w celu
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników w miejscu pracy
Projekt ustawy zawiera przepisy tworzące
Ustawa określa zasady, zakres i tryb tworzenia
ramy prawne dla powoływania,
i działania inicjatyw lokalnych oraz ich
funkcjonowania oraz wspierania inicjatyw
uczestnictwa w realizacji zadań przez gminy.
na poziomie lokalnym tworzonych przez
Jej celem jest stworzenie uwarunkowań
mieszkańców gminy. Zasady tworzenia i
prawnych dla funkcjonowania oddolnych
działania takich oddolnych inicjatyw nie
inicjatyw społecznych, które będą inicjować
były dotychczas uregulowane prawnie.
realizację określonych zadań publicznych i je
wspomagać dobrowolnym, prywatnym
wkładem prawcy, także wkładem finansowym
lub rzeczowym.
Celem projektowanej ustawy jest
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w
umożliwienie wprowadzenia systemu
zakładzie karnym z dozorem elektronicznym
elektronicznego nadzoru nad osobami
stanowić będzie formę weryfikacji stopnia
pozbawionymi wolności, wewnątrz zakładu przygotowania skazanego do readaptacji
karnego. Wykonywanie kary pozbawienia
społecznej i życia na wolności po opuszczeniu
wolności w tzw. „więzieniu
zakładu karnego. W zakładzie kary będą
elektronicznym” powinno skutkować
zbliżone do wolnościowych, a nadzór nad
zmniejszeniem kosztów wykonywania kary przemieszczaniem się wewnątrz zakładu oraz
pozbawienia wolności względem
kontrola wyjść na zewnątrz np. do pracy,
tradycyjnych zakładów karnych (system
sprawowany też będzie z wykorzystaniem
kamer i nadajników zastąpiłby bowiem
urządzeń elektronicznych.
strażników).
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Eugenia
Gienieczko
Dyrektor
Departamentu
Prawa Pracy
MPiPS

MRR

Paweł Chorąży
Dyrektor
Departamentu
Zarządzania
Europejskim
Funduszem
Społecznym

Anna Horodyńska
sędzia

MS

www.ms.gov.pl

zmianie ustawy –
Kodeks karny
wykonawczy

Adres
BIP

www.bip.mrr.gov.pl

inicjatywach
lokalnych

Projektowane zmiany są uzasadnione
przede wszystkim potrzebą dalszego
dostosowania przepisów Kodeksu pracy do
prawa UE w zakresie czasu pracy,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakazu
dyskryminacji w zatrudnieniu – w związku
z zarzutami stawianymi przez Komisję
Europejską

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

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

zmianie ustawy –
Kodeks pracy
(dostosowanie do
wymogów prawa
UE w zakresie
czasu pracy, bhp i
zakazu
dyskryminacji w
zatrudnieniu)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Projekt ustawy jest przygotowany na bazie
wcześniejszego projektu ustawy o zmianie
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie
osób i mienia. Ze względu na liczne zmiany
do obowiązującej ustawy, w toku uzgodnień
międzyresortowych Rada Legislacyjna oraz
Rządowe Centrum Legislacji zaleciły
przepracowanie przedłożonego projektu
nowelizacji w kierunku przeredagowania na
nowy projekt ustawy. Projekt ma na celu
zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru
państwa nad działalnością gospodarczą w
zakresie ochrony osób i mienia,
wprowadzeniu jednakowych zasad dla
wszystkich ubiegających się o licencje
pracownika ochrony; dookreślenie
niektórych pojęć i definicji użytych w
ustawie; usunięcie luk prawnych –
w konfrontacji z ponad 9 letnim
stosowaniem ustawy.

Lepsza organizacja zadań w zakresie
bezpieczeństwa ochrony osób i mienia,
w szczególności obszarów, obiektów, urządzeń
oraz transportów broni, amunicji, materiałów
wybuchowych i wartości pieniężnych –
podlegających obowiązkowej ochronie.

Projektowane zmiany są wynikiem
doświadczeń pozyskanych w toku
stosowania ustawy, a także wyrażają
niewątpliwą konieczność skorelowania jej
postanowień z unormowaniami
występującymi w innych służbach
mundurowych.

Proponowana nowelizacja została
podyktowana względami praktyki i ma
charakter porządkujący oraz doprecyzowujący
przepisy ustawy.

63. Projekt ustawy o
ochronie osób i
mienia

64. Projekt ustawy o

zmianie ustawy o
Biurze Ochrony
Rządu i niektórych
innych ustaw

65. Projekt ustawy o

MSWiA

Przedmiotowy dokument dotyczy zagadnień
związanych z utworzeniem Polskiego Centrum
Homologacji Pojazdów, warunkami
dopuszczenia pojazdów do ruchu, produkcją i
dystrybucją tablic rejestracyjnych oraz
dokumentów stwierdzających rejestrację
dokumentów.
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MSWiA

MT

Urszula
Nalaskowska,
Dyrektor
Gabinetu Szefa
Biura Ochrony
Rządu
Andrzej
Bogdanowicz
Dyrektor
Departamentu
Dróg i Transportu
Drogowego

www.mt.gov.pl

dopuszczeniu
pojazdów do ruchu

Cezary Gawlas,
Dyrektor
Departamentu
Zezwoleń
i Koncesji w
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

66. Projekt ustawy o

Dyrektywa 2006/22/WE

67. Projekt ustawy o

68. Projekt ustawy o

4

5

6

7

Modyfikacja systemu kontroli
przestrzegania przepisów socjalnych w
transporcie drogowym
MT

Nadanie Prezesowi Urzędu uprawnień
organu I instancji,
usprawnienie procesu rejestracji
Dyrektywa 2004/27/WE

Problematyka zdrowia psychicznego
społeczeństwa wiąże się z
przeciwdziałaniem różnego rodzaju
zaburzeniom, patologiom, wypaczeniom, a
stopień wiedzy i możliwości aktualnej
naprawy istniejących nieprawidłowości jest
daleko niewystarczający dla ich
normalizacji i likwidacji. Mając na uwadze
powyższe, koniecznym jest stworzenie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego, który w istotny sposób
przyczyni się do poprawy sytuacji w tym
zakresie.

Usprawnienie procesu dopuszczania do obrotu
produktów leczniczych, wyrobów
medycznych, produktów biobójczych i
wyrobów stosowanych w medycynie
weterynaryjnej. Projekt przewiduje nadanie
uprawnień Prezesowi Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych do
wydawania decyzji w tym zakresie
Nowelizacja ma na celu stworzenie podstawy
prawnej dla Rady Ministrów do podjęcia
działań w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego poprzez określenie, w drodze
rozporządzenia, Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
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Maciej Wroński –
p.o. Dyrektora
Departamentu
Dróg i Transportu
Drogowego

Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu

MZ

Marek Ludwik
Grabowski
Podsekretarz Stanu

MZ

www.mz.gov.pl

zmianie ustawy o
ochronie zdrowia
psychicznego

Adres
BIP

www.mz.gov.pl

Prezesie Urzędu
Rejestracji
Produktów
Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych i
Produktów
Biobójczych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.mt.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

odpadach
wydobywczych

zmianie ustawy o
zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym
oraz o zmianie
niektórych innych
ustaw

Adres
BIP

4

5

6

7

Transpozycja dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami z przemysłu wydobywczego oraz
zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (Dz.
U. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15 i n.)

Projekt ustawy określa zasady, działania i
procedury związane z gospodarowaniem
odpadami pochodzącymi z przemysłu
wydobywczego, mając na celu zapobieganie
lub ograniczanie niekorzystnych skutków dla
środowiska oraz życia i zdrowia ludzi,
spowodowanych gospodarowaniem tymi
odpadami.

Wprowadzenie niezbędnych zmian
mających na celu przede wszystkim pełną
transpozycję dyrektywy 2002/96/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27.0-1.2003 r. w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
wypełnienia zapisów Krajowego planu
gospodarki odpadami 2010.

Usprawnienie systemu zbierania zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych poprzez wprowadzenie
obligatoryjnych poziomów zbierania oraz
zmniejszenie obciążeń biurokratycznych
nakładanych na przedsiębiorców.

MŚ

MŚ

Izabela Drelich starszy specjalista
w Dep. Gospodarki
Odpadami

Kinga Kulesza starszy specjalista
w Departamencie
Gospodarki
Odpadami

http://ww.mos.gov.pl/
bip/

70. Projekt ustawy o

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

http://ww.mos.gov.pl/
bip/

69. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

LISTOPAD
71. Projekt ustawy o

Celem jest uregulowanie kwestii byłych
mieszkań zakładowych

Wprowadzenie ułatwień w nabywaniu prawa
własności mieszkań przez najemców mieszkań,
które przestały być mieszkaniami zakładowymi.

Grzegorz
Majcherczyk
Dyrektor
Departamentu
Regulacji Rynku
Nieruchomości
MB

30

http://mb.ornet.pl

nabywaniu praw
byłych mieszkań
przedsiębiorstw
państwowych
niektórych spółek
handlowych z
udziałem SP,
państwowych osób
prawnych oraz
niektórych
mieszkań będących
własnością SP

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

2

3

4

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

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

Konieczność zmiany ustawy wynika z
konieczności implementacji zapisów
dyrektywy Komisji w sprawie wyjaśnienia
niektórych definicji zawartych w
dyrektywie UCITS (Dyrektywa Rady z dnia
20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych odnoszących się do
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
w zbywalne papiery wartościowe –
85/611/EEC)
Implementacja dyrektywy Komisji
2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r.
ustanawiającej szczegółowe zasady
wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy
2004/109/WE w sprawie harmonizacji
wymogów dotyczących przejrzystości
informacji o emitentach, których papiery
wartościowe dopuszczone są do obrotu na
rynku regulowanym

Dostosowanie regulacji do rozwiązań
przyjętych w UE

72. Projekt ustawy o
pomocy
zagranicznej

73. Projekt ustawy o

zmianie ustawy o
funduszach
inwestycyjnych

74. Projekt ustawy o

zmianie ustawy o
ofercie publicznej i
warunkach
wprowadzania
instrumentów
finansowych do
zorganizowanego
systemu obrotu
oraz o spółkach
publicznych.

MSZ

Arkadiusz Huzarek
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów
MF

Dostosowanie regulacji do rozwiązań
przyjętych w UE

Do wyjasnienia

Arkadiusz Huzarek
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów
MF
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Barbara
Szymanowska,
Naczelnik
Wydziału ds.
Wdrażania
Programu Pomocy
Rozwojowej

Do wyjasnienia

www.bip.mf.gov.pl

1

www.bip.mf.gov.pl

Tytuł

www.msz.gov.pl/BIP

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

zmianie ustawy –
Prawo
energetyczne.

Implementacja dyrektywy 2005/89/WE w
sprawie działań na rzecz zagwarantowania
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
i inwestycji infrastrukturalnych oraz
wdrożenie Programu dla elektroenergetyki.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Określenie zadań i odpowiedzialności za
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
organów władzy publicznej i uczestników
rynku energii w celu tworzenia warunków dla
rozwoju rynku energii elektrycznej.
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MG

Jerzy Maślanka
Radca Ministra
(DE)

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

75. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

1. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania
ma na celu uelastycznienia postępowania
kwalifikacyjnego, kiedy wymaga tego wzgląd na
bezpieczeństwo i obronność państwa.

1. Nowelizacja art. 4 polegająca na dodaniu po ust. 4
ust. 4a umożliwiającego, w uzasadnionych
przypadkach odstąpienie od skierowania kandydata
do komisji lekarskiej.

2. Wprowadzenie projektowanego unormowania
pozwoli szybciej i efektywniej zaspokoić
potrzeby mieszkaniowe funkcjonariuszy SWW.

2. Zmiana Rozdziału 4 ustawy polegająca na
rezygnacji z instytucji prawa do mieszkania
funkcjonariusza na rzecz dodatku mieszkaniowego.

3. Proponowana zmiana ma charakter
legislacyjny (formalny)

3. W art. 76 ust. 4 należy zastąpić słowa:
"stanowiące tajemnicę państwową" słowami:
"niepodlagające ogłoszeniu”.

76. Projekt ustawy o

zmianie ustawy o
służbie
funkcjonariuszy
Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego oraz
niektórych innych
ustaw

4. Wprowadzenie projektowanego unormowania
umożliwi skuteczną realizację obowiązku,
wynikającego z art. 39 ustawy o SKW oraz
SWW.

6. Proponowana nowelizacja ma na celu
uzyskanie przez SWW dostępu do danych
identyfikacyjnych abonenta i innych, o których
mowa w art. 32 ustawy o SKW oraz SWW.
4. Projektowana nowelizacja doprowadzi do
koherentności zmienianego przepisu z
przepisami o ochronie informacji niejawnych
5. Proponowana zmiana umożliwi służbom
specjalnym w sposób realny i skuteczny
zapewnić ochronę własnych urządzeń, obszarów
i obiektów jak i przebywających w nich osób.
6. Dostosowanie do specyfiki pracy w służbach
specjalnych.

5. Nowelizacja art. 23 poprzez dodanie ust. 2 w
postaci delegacji dla Ministra Obrony Narodowej do
wydania rozporządzenia normującego szczegółowe
zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego wobec
kandydatów na pracowników.
6. Nowelizacja art. 32 polegająca na uzupełnieniu
treści tego przepisu o Służbę Wywiadu
Wojskowego.
7. Nowelizacja art. 42 poprzez odesłanie do
przepisów o ochronie informacji niejawnych
5. Nowelizacja art. 44 poprzez dodanie unormowań
w zakresie uprawnień funkcjonariuszy,
zapewniających ochronę, o której mowa w art. 44
ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
6. Zmiany w zakresie uprawnień funkcjonariuszy
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www.biuletyn.mon.gov.pl

5. Wprowadzenie projektowanego unormowania
uzupełni materię ustawową, dotyczącą
pracowników SWW.

4. Nowelizacja art. 6 poprzez zmianę ust. 3, dodanie
ust. 4, zmianę art. 26 oraz zmianę art. 30 ust. 2, co
umożliwi funkcjonariuszom SWW prowadzenie
działań, w tym operacyjno-rozpoznawczych i
analityczno-informacyjnych oraz prawo użycia broni
na terytorium RP, w zakresie dotyczącym
obowiązków wynikających z art. 39 ust. 1 ustawy o
SKW oraz SWW.

Szef Służby
Wywiadu
Wojskowego
Szef Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Dostosowanie do zmian w zakresie
zmianie ustawy o
obowiązujących przepisów prawnych.
ochronie informacji
niejawnych.

78. Projekt ustawy o

ustawy o rynku
pracy

zmianie ustawy o
płatnościach do
gruntów rolnych i
płatności cukrowej

5

6

7

Zmiany w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
MON
Projektowane zmiany będą polegać zwłaszcza
na:
synchronizowaniu przepisów tej ustawy z
innymi ustawami (np. z Kodeksem pracy i
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy),
wprowadzeniu zmian redakcyjnych
usuwających występujące wątpliwości
interpretacyjne,
zwiększeniu możliwości korzystania przez
zainteresowane podmioty z pracowników
tymczasowych.
Wprowadzenie uregulowań mających na celu:
poprawę jakości usług świadczonych przez
publiczne służby zatrudnienia;
zwiększenie efektywności wydatkowania
środków;
zwiększenie absorpcji środków EFS

Projekt ustawy ma na celu zmianę ustawy o Wdrożenie przepisów o płatnościach do upraw
płatnościach do gruntów rolnych i płatności roślin energetycznych
cukrowej w związku z wejściem od dnia 1
stycznia 2008r. nowych regulacji
dotyczących wypłaty płatności do upraw
roślin energetycznych
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Szef Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego

.
Ewa PomianWojcieszczuk
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Prawa Pracy
MPiPS

MPiPS

MRiRW

Hanna
Świątkiewicz –
Zych
Dyrektor
Departamentu
Rynku Pracy

Leszek Juszczak
Dyrektor
Departamentu
Płatności
Bezpośrednich

www.bip.minro
l.gov.pl

80. Projekt ustawy o

Zwiększenie skuteczności i efektywności
działania publicznych służb zatrudnienia.
Realizacja celów zawartych w Strategii
Rozwoju Kraju 2007 – 2013.

4

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

79. Projekt ustawy o

Adres
BIP

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

zmianie ustawy o
zatrudnianiu
pracowników
tymczasowych

Aktualizacja i dostosowanie przepisów
ustawy do zmienionego stanu prawnego
oraz – w zakresie uzgodnionym w ramach
Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych – liberalizacja niektórych
rozwiązań prawnych, w celu rozszerzenia i
uelastycznienia rynku pracy tymczasowej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.biule
tyn.mon.go
v.pl

77. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

82.

zmianie ustawy –
Kodeks
postępowania
cywilnego oraz
niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy –
Kodeks nieletnich

4

5

6

7

Wprowadzenie możliwości doręczenia pism
sądowych droga elektroniczną.

Łukasz Paszka –
główny specjalista
MS

Regulacja ma na celu przyspieszenie i
usprawnienie postępowania, z którego
wyeliminowana zostanie wieloetapowość.

Głównym założeniem projektu jest przyjęcie
jednolitej procedury i zniesienie podziału na
środki wychowawcze i poprawcze, przez
wprowadzenie jednej kategorii środków
wychowawczych.
Nadto zadaniem projektodawcy jest
ukształtowanie postępowania w sprawach
nieletnich w oparciu o wzory postępowania
karnego, dla zapewnienia nieletniemu – nie
mniejszych niż dorosłemu sprawcy – gwarancji
procesowych.
Dotychczasowe regulacje zawierają zbyt Istotą projektu jest uregulowanie instytucji
wąskie unormowania dotyczące
wspólnego rachunku bankowego, w
wspólnego rachunku bankowego.
szczególności prowadzonego przez
przedsiębiorców, działających w różnych
formach.
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prokurator Anita
Kołakowska
Departament
LegislacyjnoPrawny
MS

MS

Dagmara
Pawełczyk –
Woicka – sędzia
w Dep.
LegislacyjnoPrawnym

www.ms.gov.
pl

zmianie ustawy –
Kodeks cywilny
oraz ustawy –
Prawo Bankowe

Adres
BIP

www.ms.gov.pl

83. Projekt ustawy o

Potrzeba wykorzystania nowoczesnych
metod komunikacji do doręczenia pism w
postępowaniach sądowych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

81. Projekt ustawy o

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 –
Kodeks spółek
handlowych

Implementacja Dyrektywy nr
2005/56/WE w sprawie
transgranicznego łączenia się spółek
kapitałowych.

zmianie ustawy o
podpisie
elektronicznym z
dnia 18 września
2001r

Dostosowanie ustawy do przepisów Unii
Europejskiej. Usunięcie niezgodności z
zapisami zawartymi w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
grudnia 1999 r. w sprawie ramowych
warunków Wspólnoty dla podpisu
elektronicznego (99/93/WE).

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie do polskiego systemu
prawa przepisów wspólnotowych
ułatwiających transgraniczne połączenia
różnych typów spółek kapitałowych,
podlegających prawu Państw
Członkowskich.
Zmiana dotyczy wyłącznie spółek
akcyjnych dla promowania skuteczności i
konkurencyjności przedsiębiorstw.
Regulacja odnosi się do zasad wydawania
akcji, nabywania akcji własnych przez
spółki, udzielania przez spółki pomocy
finansowej w celu nabycia ich akcji,
ujednoliconej ochrony wierzycieli spółek.

Katarzyna
Bombicka
Kapuścińska specjalista w
Dep.
LegislacyjnoPrawnym
MS

Jolanta Hendzel
Naczelnik w Dep.
LegislacyjnoPrawnym

Wprowadzone poprawki mają na celu usunięcie
Dariusz Dagiel,
dotychczasowych wątpliwości i nadanie
Dyrektor
MG – trwają
przepisom brzmienia zgodnego z Dyrektywą
Departamentu
prace nad
oraz dostosowanie architektury i terminologii
Informatyzacji
przeniesieniem
infrastruktury klucza publicznego do
w MSWiA
kompetencji
standardów międzynarodowych.
do MSWiA

bip.mswia.gov.pl

85. Projekt ustawy o

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

Implementacja Dyrektywy nr
2006/68/WE z dnia 25 września 2006 r.
zmieniającej Dyrektywę Rady nr
77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek
akcyjnych i utrzymywania oraz zmian
wysokości ich kapitału.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

GRUDZIEŃ
zmianie ustawy o
działach
administracji
rządowej

Potrzeba zmian wynika z realizacji
Działania 3.3 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Opracowanie i wdrożenie
Krajowego Systemu Kwalifikacji, dla
którego MEN jest Instytucją Pośredniczącą.

Działanie Opracowanie i wdrożenie Krajowego
Systemu Kwalifikacji ma charakter
ponadsektorowy i wiąże się z koniecznością
zmian w zakresie działów administracji
rządowej.
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MEN

Zofia Stypińska
dyrektor
Departamentu
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

www.men.go
v.pl/bip

86. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Niewystarczająca podaż uzbrojonych
terenów budowlanych jest jedną z głównych
przyczyn zbyt wolnego przyrostu liczby
budowanych mieszkań/domów – a także
gwałtownego wzrostu cen nieruchomości
mieszkalnych. Nakłady konieczne na
budowę infrastruktury są b. duże, a zwroty z
takich inwestycji – niezbyt wysokie i
rozciągnięte w czasie. Stąd mała aktywność
kapitału prywatnego w tym zakresie. Gminy
nie dysponują z kolei dostatecznymi
środkami. Niezbędne jest więc wsparcie
(choćby o charakterze bodźcowym) ze
strony budżetu państwa. Szacuje się, że
środki publiczne powinny pokryć ok. 40%
wydatków na infrastrukturę.
Przyjęcie ustawy stanowi element
procedury akcesji RP do Międzynarodowej
Agencji Energetycznej.

Stworzenie możliwości finansowego wsparcia
gmin w uzbrajaniu gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe. Rodzaj zastosowanego
instrumentu finansowego zostanie określony na
etapie tworzenia założeń do projektu.

87. Projekt ustawy o

finansowym
wsparciu tworzenia
infrastruktury
technicznej
towarzyszącej
budownictwu
mieszkaniowemu

88. Projekt ustawy o

ratyfikacji
Porozumienia w
sprawie
Międzynarodowego
Programu
Energetycznego.

efektywności
energetycznej.

Implementacja dyrektywy 2006/32/WE w
sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług
energetycznych.

MB

Ustawa zakłada ratyfikację umowy
międzynarodowej określającej:
- zasady funkcjonowania Międzynarodowej
Agencji Energetycznej,
- zobowiązania członkowskie,
- zasady funkcjonowania
międzynarodowego systemu działań
antykryzysowych na rynku naftowym,
zasady współpracy długoterminowej w
zakresie energii.
Stworzenie ram prawnych oraz systemu
wsparcia działań związanych z poprawą
efektywności wytwarzania, przesyłu i
użytkowania energii, prowadzących do
wymiernych oszczędności w jej zużyciu.
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Maciej Woźniak
Dyrektor
Departamentu
(DRO)
MG

MG

Andrzej
Guzowski,
Główny
Specjalista,
Aneta Ciszewska
Specjalista,
Ewa Kossak
Referendarz. (DE)

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

89. Projekt ustawy o

Marek Zawiślak,
Dyrektor
Departamentu
Strategii i Rozwoju
Mieszkalnictwa

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

Tytuł

http://mb.ornet.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

Potrzeba zmiany przepisów ustawy o
rybactwie śródlądowym wiąże się z
koniecznością wdrożenia rozwiązań
opracowywanych obecnie przez Komisję
Europejską w 3 projektach aktów prawnych
dotyczących: statystyki w zakresie
produkcji ryb, ochrony i odbudowy
zasobów węgorza europejskiego oraz
stosowania gatunków obcych w chowie i
hodowli ryb
Dostosowanie stawek za czynności
adwokatów radców prawnych do
możliwości finansowych obywateli i
urealnienie dostępu do pomocy prawnej.

Projekt obejmować będzie zagadnienia:
przepisy kompetencyjne, obowiązki
producentów ryb dotyczące danych
statystycznych w gospodarce rybackiej, zasady
i warunki stosowania gatunków obcych w
chowie i hodowli, a także zasady i warunki
ochrony i odbudowy zasobów węgorza
europejskiego w ramach wspólnotowych
działań

90. Projekt ustawy o

zmianie ustawy o
rybactwie
śródlądowym

91. Projekt ustawy o

zmianie ustawy –
Prawo o
adwokaturze oraz
niektórych innych
ustaw

92. Projekt ustawy o

Służbie Więziennej

Zmiana systemowa, tworząca centralny
organ administracji rządowej (Dyrektor
Generalny Służby Więziennej).
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MS

Ewa Korszeń –
sędzia

MS

MS

Anna Siwonia –
specjalista w
Dep.
LegislacyjnoPrawnym

www.ms.g
ov.pl

93. Projekt ustawy o

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

Łukasz Paszka –
główny specjalista

www.ms.gov.pl

zmianie ustawy o
kuratorach
sądowych

Wprowadzenie opłat maksymalnych, które
stanowićbędą wyznacznik swobody umów w
zakresie kształtowania wysokości
wynagrodzenia adwokatów i radców
prawnych. Powiązanie należnego
wynagrodzenia w sprawach o roszczenia
pieniężne z wynikiem sprawy. Powiązanie
należnego wynagrodzenia z koniecznym
nakładem pracy adwokata (radcy prawnego) i
stosowanie do tego – możliwości jego
podwyższenia lub obniżenia.
Określenie zasad doboru kadry kuratorskiej,
uporządkowanie zasad nadzoru nad kuratorską
służbą zawodową prezesa sądu okręgowego i
kuratora okręgowego, odpowiedzialności
dyscyplinarnej kuratorów zawodowych, ich
awansu, naboru na aplikację kuratorską;
określenie zasad delegowania i przenoszenia
kuratorów zawodowych, ujednolicenie stawek
ryczałtów dla kuratorów społecznych dla
dorosłych i rodzinnych.
Określenie zadań i organizacji Służby
Więziennej, trybu powoływania Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej, jako
centralnego organu administracji rządowej,
oraz jego zastępców.

MGM

Piotr Stachowiak,
Naczelnik
Wydziału
Rybactwa
Śródlądowego,
Departament
Rybołówstwa

www.ms.gov.pl

Tytuł

bip.mgm.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

95. Projekt ustawy o

96.

zmianie ustawy o
przebudowie i
modernizacji
technicznej oraz
finansowaniu Sił
Zbrojnych
Rzeczypospolitej
Polskiej

Umożliwienie zwiększenia funduszu
wynagrodzeń dla pracowników resortu
obrony narodowej.

5

6

7

Określenie praw i obowiązków
funkcjonariuszy Służby Więziennej.
MS

Umożliwienie wykonywania ustawowych
zadań Służby Więziennej, a w
szczególności stworzenie warunków dla
realizacji rządowego „Programu
pozyskania 17 tys. miejsc w jednostkach
organizacyjnych więziennictwa w latach
2007-2009”.
Wykonanie zgłoszonych przez Komisję
Europejską wątpliwości dotyczących
wdrożenia do krajowego porządku prawnego
postanowień Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/31/UE z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług społeczeństwa
informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku
wewnętrznego (dyrektywa o handlu
elektronicznym).
Umożliwienie Ministrowi Obrony Narodowej
w ramach wielkości PKB przeznaczonego na
wydatki obronne (1,95%), zwiększenia
funduszu wynagrodzeń pracowników wojska w
latach 2008-2009 o 7% rocznie powyżej
średniorocznego wskaźnika wzrostu
wynagrodzeń ustalonego w ustawie
budżetowej.

39

MS

Grażyna
Leoncewicz Naczelnik
Wydziału IV w
Dep.
LegislacyjnoPrawnym
Grażyna
Leoncewicz Naczelnik
Wydziału IV w
Dep.
LegislacyjnoPrawnym
Dariusz Dagiel,
Dyrektor
Departamentu
Informatyzacji
w MSWiA

MSWiA

Dyrektor
Departamentu Kadr
MON

http://www.biuletyn.m
on.gov.pl/

97. Projekt ustawy o

4

bip.mswia.gov.pl

„Program pozyskania 17 tys. miejsc w
jednostkach organizacyjnych
więziennictwa w latach 2007-2009”
wymusza potrzebę dofinansowania
Służby Więziennej, m.in. w celu
budowy nowych miejsc zakwaterowania
osadzonych, modernizację obiektów
Służby Więziennej i wyposażenia
funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Projekt ustawy o
Dostosowanie ustawy do przepisów Unii
zmianie Ustawy o
Europejskiej. Usunięcie niezgodności z
świadczeniu usług
zapisami zawartymi w Dyrektywie
drogą elektroniczną Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług społeczeństwa
informacyjnego (2000/31/UE).
ustanowieniu
„Programu
modernizacji
Służby Więziennej
w latach 20082010”.

Adres
BIP

www.ms.gov.pl

Zmiana systemowa – odrębna ustawa o
funkcjonariuszach i służbie funkcjonariuszy Służby
pracownikach
Więziennej.
Służby Więziennej

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

94. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

lasach.

Wykonanie prawa UE oraz konieczność
wprowadzenia zmian do ustawy
wynikających z analizy dotychczas
stosowanych przepisów.

Konieczność wprowadzenia zmian do
ustawy polegających dodaniu stosownych
delegacji do wydania rozporządzeń w
sprawach finansowych

4

5

6

7

Uprawnienie ministra właściwego do spraw
finansów publicznych do dokonywania
przesunięć pomiędzy kwotą środków na
uposażenia, a kwotą środków na
wynagrodzenia pracowników – między
działami i rozdziałami części 29 budżetu
państwa na wniosek Ministra Obrony
Narodowej.
Uzupełnienie ustawy o przepisy wynikające z
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej.
Doprecyzowanie przepisów dotyczących
obszarów Natura 2000, ochrony siedlisk i
gatunków, CITES oraz zadrzewień, a także
znowelizowanie przepisów, które w czasie
obowiązywania ustawy powodowały problemy
interpretacyjne
Harmonizacja rozwiązań finansowych i
organizacyjnych funkcjonowania PGL Lasy
Państwowe
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Dyrektor
Departamentu Kadr
MON

MŚ

MŚ

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

www.mos.gov.pl

100 Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
.

Brak podstaw prawnych do przesuwania
środków z uposażeń zamienianych
stanowisk wojskowych na wynagrodzenia
pracowników zatrudnianych na
utworzonych w to miejsce stanowisk
cywilnych.

Adres
BIP

www.mos.gov.pl

99.

zmianie ustawy o
kształtowaniu
wynagrodzeń w
państwowej sferze
budżetowej oraz o
zmianie niektórych
ustaw
Projekt ustawy o
zmianie ustawy z
dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie
przyrody.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

http://www.biuletyn
.mon.gov.pl/

98. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

101 Projekt ustawy
transponującej
.

4

5

6

7

Wdrożenie do prawa polskiego przepisów
ustanowionych na mocy dyrektywy.

Anna Kierońska –
starszy specjalista
Magdalena Piotrak
– starszy inspektor
w Dep. Gospodarki
Odpadami
MŚ

Potrzeba przewartościowania,
uporządkowania i usystematyzowania
zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa i
położnictwa

W miarę możliwości systemowych pełna
regulacja problematyki związanej z
wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej

Potrzeba ujednolicenia przepisów w
zakresie realizacji zadań członków
korporacji zawodowej pielęgniarek i
położnych.

Unormowanie kwestii realizacji zadań
zleconych samorządowi z zakresu administracji
rządowej oraz realizacji zadań dotyczących
stwierdzania odpowiedzialności zawodowej,
katalogu kar, procedur sądownictwa
korporacyjnego oraz sposobu odwoływania się
od sądu powszechnego w odniesieniu do
członków korporacji zawodowej pielęgniarek i
położnych
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MZ

Anna Gręziak
Podsekretarz Stanu

Anna Gręziak
Podsekretarz Stanu
MZ

www.mz.gov.pl

pielęgniarek i
położnych

Adres
BIP

www.mz.g
ov.pl

103 Projekt ustawy o
samorządzie
.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mos.gov.pl

dyrektywę
2006/66/WE
Parlamentu
Europejskiego i
Rady z dnia 6
września 2006 r. w
sprawie baterii i
akumulatorów oraz
zużytych baterii i
akumulatorów oraz
uchylająca
dyrektywę
91/157/EWG
102 Projekt ustawy o
zawodach
.
pielęgniarki i
położnej

Transpozycja dyrektywy 2006/66/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6
września 2006 r. w sprawie baterii i
akumulatorów oraz zużytych baterii i
akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę
91/157/EWG.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

w ochronie zdrowia ochronie zdrowia. System ten dostarczy
danych niezbędnych do: prowadzenia
polityki ochrony zdrowia, podnoszenia
jakości i dostępności do opieki zdrowotnej,
usprawnienia finansowania ochrony
zdrowia
Projekt z Expose Prezesa Rady Ministrów

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Ustawa pozwoli na realizację strategii eZdrowie, prowadzenie Narodowego Rachunku
Zdrowia oraz wtórne wykorzystanie baz
danych opisujących sytuację w ochronie
zdrowia. Jak również udostępnianie danych na
możliwie najniższym poziomie agregacji,
pozwalającym na szerokie ich wykorzystanie
zarówno przez placówki ochrony zdrowia, jak i
do badań naukowych

42

Marek Ludwik
Grabowski
Podsekretarz Stanu
MZ

www.mz.gov.pl

Ustawa ma na celu określenie organizacji
104 Projekt ustawy o
systemie
informacji
oraz zasad działania systemu informacji w
.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

