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STYCZEŃ - MARZEC
1.

Projekt przygotowany w związku
z wyrokiem ETS z dnia 10
stycznia 2007 r. w/s C-313/05, w
którym ETS uznał, iż przepisy o
podatku akcyzowym w
dotychczasowym brzmieniu
powodowały, iż samochody
osobowe sprowadzone
wewnątrzwspólnotowo po 1 maja
2004 r. mogły być wyżej
opodatkowane podatkiem
akcyzowym od sprzedawanych
samochodów już
zarejestrowanych w Polsce, co
jest niezgodne z art. 90 WTE.

Projekt określa zasady
zwrotu, z uwzględnieniem
sposobu obliczenia części
podatku akcyzowego
podlegającego zwrotowi.
Celem niniejszej ustawy
jest wprowadzenie
jednolitych zasad zwrotu
części podatku akcyzowego
zapłaconego od starszych
niż dwuletnie samochodów
osobowych nabytych w
okresie od 1 maja 2004 do
30 listopada 2006
nabywcom
wewnątrzwspólnotowym
albo importerom
samochodów osobowych.
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Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Projekt ustawy o zwrocie
części podatku akcyzowego
zapłaconego z tytułu
nabycia
wewnątrzwspólnotowego
albo importu samochodu
osobowego
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Projekt ustawy o
Komitecie Stabilności
Finansowej

3

Katarzyna ZajdelKurowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów

MF

bip.mf.gov.pl

Zgodnie z harmonogramem prac Projekt określa utworzenie
w ramach UE w zakresie
komitetu, jego cele, zadania
zarządzania kryzysowego,
oraz zasady i tryb działania.
państwa członkowskie zostały
zobowiązane do podjęcia działań,
z których pierwszym miało być
utworzenie krajowych grup
sterujących w każdym kraju UE.
Utworzenie tych grup ma być
początkiem tworzenia
efektywnych krajowych
systemów zarządzania w
sytuacjach kryzysowych.
Potrzeba ta wynika również z
uzgodnień państw UE na forum
Rady ECOFIN w październiku
2007, które przewidują
uaktualnienie Memorandum w/s
współpracy pomiędzy
instytucjami nadzoru bankowego,
bankami centralnymi i
ministerstwami finansów w
zakresie zarządzania sytuacjami
kryzysowymi podpisanego w
maju 2005 przez państwa UE.
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym
oraz o zmianie innych
ustaw
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Przedmiotowy projekt ustawy został
przygotowany w związku z
koniecznością ostatecznego
dostosowania ustawy z dnia 14 grudnia
1994 roku o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym do wymogów prawa
europejskiego oraz zgłaszanymi licznymi
postulatami wzmocnienia głównego
zakresu działalności BFG, związanego z
systemem ochrony środków deponentów.

Usunięcie wskazanego przez
Komisję Europejską w Raporcie o
konwergencji 2006 mechanizmu
współfinansowania Funduszu
przez NBP jako konstrukcji
kolidującej z określonym w art.
101 TWE zakazem finansowania
ze środków banku centralnego i
uprzywilejowanego dostępu do
instytucji finansowych. Powyższy
problem wskazywany był również
wielokrotnie przez NIK. Ponadto
należy wskazać, iż projekt ustawy
dostosowuje ustawę o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym do
zmienionej ustawy Prawo
Bankowe– zwłaszcza w kwestii
określenia nowych zasad
naliczania opłaty rocznej
wnoszonej przez banki na rzecz
Funduszu. Głównym założeniem
projektu stało się wprowadzenie
analogicznych do
dotychczasowych rozwiązań w
przedmiocie określenia
maksymalnego poziomu obciążeń
banków z tytułu opłaty rocznej
oraz utrzymanie wyłączeń
określonych aktywów i
zobowiązań pozabilansowych z
podstawy obliczania opłaty. W
projekcie ustawy znalazły się
również regulacje wychodzące
naprzeciw wypracowaniu lepszych
zasad gospodarki finansowej BFG
w kwestii wykorzystywania
środków. Ogranicza się w ten
sposób zbędną kumulację środków
w celu zwiększenia skali pomocy
bankom, wykorzystywanej na ich
rozwój.

Adres BIP

6

7

Katarzyna ZajdelKurowska
Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Finansów

MF

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

Ustawa regulować będzie
warunki podejmowania i
wykonywania działalności
reasekuracyjnej

Katarzyna ZajdelKurowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Finansów
MF
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bip.mf.gov.pl

Projekt ustawy o
działalności
reasekuracyjnej
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Konieczność harmonizacji
polskich regulacji z przepisami
wspólnotowymi, poprzez
wdrożenie rozwiązań
wynikających z dyrektywy Rady
2003/96/WE w sprawie
restrukturyzacji ram
wspólnotowych dotyczących
opodatkowania produktów
energetycznych oraz
elektryczności, a także
dyrektywy Rady 2004/74/WE
zmieniającej dyrektywę
2003/96/WE w odniesieniu do
możliwości stosowania przez
niektóre Państwa Członkowskie,
czasowych zwolnień i obniżek
poziomu opodatkowania w
odniesieniu do produktów
energetycznych i energii
elektrycznej. Potrzeba
wprowadzenia nowych rozwiązań
prawnych w zakresie akcyzy w
oparciu o zebrane doświadczenia
na gruncie funkcjonowania
ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr
29 poz. 257, z późn. zm.) oraz
postulaty środowisk
gospodarczych.

Dostosowanie zasad
opodatkowania podatkiem
akcyzowym energii
elektrycznej do wymogów
wspólnotowych.
Odejście od opodatkowania
akcyzą wyrobów akcyzowych
niezharmonizowanych, z
wyjątkiem samochodów
osobowych.
Przeniesienie faktycznych
stawek podatku akcyzowego z
rozporządzenia do ustawy,
przy jednoczesnym
zachowaniu dotychczas
stosowanych, obniżonych
stawek.
a) wprowadzono do projektu
obniżoną stawkę podatku
akcyzowego na
biokomponenty,
b) wprowadzono zerową
stawkę akcyzy na wyroby
energetyczne, przeznaczone
do celów innych niż napędowe
i opałowe,
c) zmieniono konstrukcję
stawki podatku akcyzowego
od wyrobów tytoniowych na
zapewniającą dojście do
minimum wspólnotowego
przy niższych cenach
papierosów (większa część
stawki kwotowej przy
zastosowaniu stałej części
procentowej – 25 %)

Projekt ustawy o podatku
akcyzowym

MF

bip.mf.gov.pl
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Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo bankowe

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
energetyczne

Zmiana obowiązujących
przepisów. Uzyskiwanie
informacji przez Policję o
użytkownikach pojazdów
stanowiących własność
banków

insp. Michał
Czeszejko-Sochacki
-Dyrektor Biura
Prewencji i Ruchu
Drogowego KGP

MSWiA

Określenie zadań i
odpowiedzialności za
bezpieczeństwo dostaw
energii elektrycznej w celu
tworzenia warunków dla
rozwoju rynku energii
elektrycznej.
Realizacja Programu Partnerstwo Zmiany w zakresie
dla Rozwoju Gospodarczego.
najpilniejszych kwestii dot.
usprawnienia prowadzenia
działalności gospodarczej.

7

Jerzy Maślanka
Radca Ministra
DE
MG

MG

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

http://bip.
mg.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej

Projekt opracowany został przede
wszystkim w związku z uchwałą
Sądu Najwyższego z dnia 23
maja 2006 r., sygn. Akt I KZP
4/06; w której sąd ten wyraził
pogląd, że w świetle
obowiązujących przepisów prawa
bank nie może udzielać Policji
informacji stanowiących
tajemnicę bankową na użytek
postępowania w sprawach
wykroczenia. Po opublikowaniu
uchwały banki odmawiają
udzielania Policji informacji o
będących sprawcami wykroczeń,
użytkownikach pojazdów
będących przedmiotem umowy
kredytowej i stanowiących
własność banków.
Implementacja dyrektywy
2005/89/WE w sprawie działań
na rzecz zagwarantowania
bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej i inwestycji
infrastrukturalnych.

http://bip.mg.g
ov.pl
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Projekt ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym jest zbyt
szczegółowy co uniemożliwia
kształtowanie relacji pomiędzy
podmiotami publicznymi i
prywatnymi w sposób elastyczny.
Niezbędna jest nowelizacja
obowiązującej ustawy w celu
uproszczenia zapisów i likwidacji
barier w tworzeniu przedsięwzięć
w partnerstwie publicznoprywatnym.

W projekcie ustawy
wprowadzono szereg zmian
mających na celu
uproszczenie procedur
podejmowania wspólnych
przedsięwzięć przez
podmioty publiczne i
partnerów prywatnych
(rezygnacja z części
uciążliwych przepisów,
analiza na etapie decyzji o
wyborze sposobu realizacji
przedsięwzięcia,
wprowadzenie
uproszczonych analiz dla
mniejszych przedsięwzięć
itp.).

Projekt ustawy o
partnerstwie publicznoprywatnym

MG/MI/UZP

http://bip.mg.gov.pl
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Stefan Drygas
Radca Ministra
DIW
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i
technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym oraz
ustawy o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do użytku
cywilnego

Potrzeba opracowania projektu
noweli stanowi konsekwencję
wejścia w życie w Polsce
Konwencji w sprawie
znakowania plastycznych
materiałów wybuchowych w celu
ich wykrywania. Nakłada ona na
Państwa-Strony obowiązek
znakowania plastycznych
materiałów wybuchowych
poprzez dodawanie odpowiednich
substancji chemicznych.

Istota
zmian
wprowadzonych
przez
projektowaną
regulację
polega na:
wprowadzeniu obowiązku
znakowania produkowanych

Projekt ustawy o
komercjalizacji
państwowego
przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej
„Poczta Polska”

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

10.

MG

MI

Maciej Świtkowski
Dyrektor
Departamentu
Poczty

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

11.

i wprowadzonych do obrotu
plastycznych materiałów
wybuchowych w celu
ułatwienia ich wykrywania;
określeniu sposobu
postępowania z zapasami nie
znakowanych plastycznych
materiałów wybuchowych
będących w posiadaniu Sił
Zbrojnych oraz służb
i instytucji państwowych
odpowiedzialnych
za obronność i bezpieczeństwo
państwa,
a także przedsiębiorców
prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie
materiałów wybuchowych.
Istotą projektu jest
komercjalizacja
państwowego
przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej
„Poczta Polska”

Tadeusz Pyrcak
Dyrektor
Departamentu
DSO
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12.

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

Zmiana prawa w tym
obszarze ma na celu
stworzenie dodatkowych
prorynkowych i
prokonsumenckich
mechanizmów na rynku
telekomunikacyjnym i
wdraża przepisy UE.

Jacek Łosik
Dyrektor
Departamentu
Telekomunikacji,
Ryszard
Piwowarczyk
Dyrektor
Departamentu
Spraw Obronnych

MI

10

bip.mi.gov.pl

Pełniejsze dostosowanie
przepisów ustawy do prawa Unii
Europejskiej: obowiązek
implementacji dyrektywy
2006/24/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie
zatrzymywania generowanych
lub przetwarzanych danych
w związku ze świadczeniem
ogólnie dostępnych usług
łączności elektronicznej lub
udostępnianiem publicznych sieci
łączności oraz zmieniająca
dyrektywę 2002/58/WE oraz
rozporządzenia (WE) nr
717/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27
czerwca 2007 r. w sprawie
roamingu w publicznych sieciach
telefonii ruchomej wewnątrz
Wspólnoty oraz zmieniające
dyrektywę 2002/21/WE. Projekt
będzie zawierał zmiany
dotyczące okresu retencji
danych.
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Projekt wdraża dyrektywę
2007/32/WE z dnia 1 czerwca
2007 r. zmieniająca załącznik VI
do dyrektywy Rady 96/48/WE w
sprawie interoperacyjności
transeuropejskiego systemu kolei
dużych prędkości i załącznik VI
do dyrektywy 2001/16/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie interoperacyjności
transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnej.

Istotą projektu jest
umożliwieniu producentom
lub ich upoważnionym
przedstawicielom uzyskania
pośrednich certyfikatów
zgodności podsystemu w
wyniku oceny wstępnej
przeprowadzonej przez
jednostkę notyfikowaną. Na
podstawie takich
pośrednich certyfikatów
producent będzie mógł
sporządzić pośrednie
deklaracje weryfikacji
zgodności podsystemu.
Dzięki temu producent
będzie miał pewność, że
projektowany lub
produkowany podsystem
jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, ułatwi to
jego sprzedaż jeszcze przed
zakończeniem produkcji i
uzyskaniem certyfikatu
zgodności, a także ułatwi
uzyskanie tego certyfikatu.

13.

Ustawa dostosowuje przepisy
krajowe do rozporządzenia (WE)
725/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie
wzmocnienia ochrony statków i
obiektów portowych.

Ustawa określa zasady
ochrony żeglugi morskiej i
portów morskich, w tym
ochrony życia i zdrowia osób,
znajdujących się na terenie
portów, obiektów portowych
lub na statkach morskich.

11

MI

MI

Marek
Chmielewski,
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Morskiego

bip.mi.gov.pl

Projekt ustawy o ochronie
żeglugi i portów morskich

Małgorzata
Słojewska Dyrektor
Departamentu
Transportu
Kolejowego

bip.mi.gov.pl

14.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o transporcie
kolejowym
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15.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o transporcie
kolejowym

Wdraża do polskiego porządku
prawnego dyrektywę
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.

12

MI

Jarosław
Waszkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Rządowego
Programu Budowy
Dróg i Autostrad

Małgorzata
Słojewska
Dyrektor
Departamentu
Transportu
Kolejowego

MI

bip.mi.gov.pl

Projekt ustawy przewiduje
likwidację opłat za
korzystanie z dróg
krajowych, z równoczesną
rezygnacją z wypłat
rekompensat dla spółek
koncesyjnych. Ponadto
projekt przewiduje
wprowadzenie tzw.
elektronicznego poboru
opłat.
Konieczność wykonania
Maszyniści transgraniczni
dyrektywy Rady 2005/46/WE z
zostaną objęci
dnia
postanowieniami umowy
18 lipca 2005r. w sprawie umowy regulującej odpoczynek
między Stowarzyszeniem Kolei
dobowy w miejscu
Europejskich (CER) a Europejską zamieszkania, odpoczynek
Federacją Pracowników
dobowy poza miejscem
Transportu
zamieszkania, czas przerw
(ETF) w sprawie niektórych
w pracy, odpoczynek
aspektów warunków pracy
tygodniowy, czas
pracowników wykonujących
prowadzenia pociągu, a
pracę w trasie uczestniczących w czas pracy maszynistów
świadczeniu interoperacyjnych
będzie podlegał kontroli.
usług transgranicznych w
Uregulowania zakresu
sektorze
odbiorów technicznych
kolejowym.
pojazdów kolejowych,
Stworzenie jednolitych
określenie warunków jakie
uregulowań dotyczących
powinny spełniać osoby
odbiorów
ubiegające się o
technicznych oraz czynności
uprawnienia komisarzy
wykonywanych przez komisarzy odbiorczych.
odbiorczych pojazdu kolejowego.

bip.mi.gov.pl

16.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o drogach
publicznych i niektórych
innych ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

17.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o samorządach
zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa
oraz urbanistów oraz
ustawy - Prawo budowlane

Program remontów i
termomodernizacji budynków
mieszkalnych jest elementem
programu mieszkaniowego rządu,
który ma na celu poprawę stanu
technicznego istniejącego zasobu
mieszkaniowego, w
szczególności zaś części
wspólnych budynków
jednorodzinnych.

13

Marek Zawiślak
Dyrektor
Departament
Strategii
Budownictwa i
Mieszkalnictwa.
MI

Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Wdrożenie dyrektywy 2005/36/WE
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz dyrektywy Rady
2006/100/WE z dnia 20.11.2006 r.
dostosowującej niektóre dyrektywy
w dziedzinie swobody przepływu
pracowników, w związku z
przystąpieniem Bułgarii i Rumunii
do Unii Europejskiej

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.
Wdrożenie wymagań
dyrektywy w zakresie
uznawania kwalifikacji
zawodowych dotyczących
wykonywania zawodu
architekta na terytorium
państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
którzy odpowiednio nabyli w
tych państwach kwalifikacje
zawodowe do wykonywania
działalności w budownictwie,
równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w Rzeczypospolitej Polskiej w
dziedzinie architektury.

bip.mi.gov.pl

18.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o uchyleniu
ustawy o gwarancji zapłaty
za roboty budowlane wraz
z propozycją odpowiednich
zmian w Kodeksie
cywilnym

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
uchylający niektóre przepisy ustawy
spowodował konieczność zmiany
ustawy o gwarancji zapłaty za
roboty budowlane. Podczas procesu
uzgodnień międzyresortowych
podważono potrzebę istnienia takiej
ustawy w systemie prawa. Liczne
uwagi zawierające propozycje
wyłączeń podmiotowych i
przedmiotowych stosowania ustawy
oraz trudności w uzgodnieniu
projektu spowodowały powstanie
propozycji uchylenia ustawy.
Jednocześnie zostaną przedstawione
propozycje dotyczące uzupełnienia
przepisów Kodeksu cywilnego o
regulacje dotyczące gwarancji
zapłaty.
Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.) daje
uczelniom spełniającym
wymagania określone w tym
przepisie możliwości używania w
swej nazwie wyrazu
„uniwersytet” uzupełnionego
przymiotnikiem określającym
profil uczelni. Uzależnione jest
to od posiadania przez uczelnie 6
uprawnień w zakresie nauk
objętych profilem uczelni.
Akademia Muzyczna im.
Fryderyka Chopina w Warszawie
spełnia wymogi określone w art.
3 ust. 3.

Uchylenie ustawy o
gwarancji zapłaty za roboty
budowlane

19.

Projekt ustawy o nadaniu
nowej nazwy Akademii
Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie

bip.mi.gov.pl

20.

Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu

MI

Zmiana nazwy Akademii
Muzycznej w Warszawie na
Uniwersytet Muzyczny im.
Fryderyka Chopina

MKiDN
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http://bip.mkidn.gov.pl

Maksymilian
Celeda
Dyrektor
Departamentu
Szkolnictwa
Artystycznego

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Maksymilian
Celeda
Dyrektor
Departamentu
Szkolnictwa
Artystycznego
Marzena
Rosadzińska,
naczelnik wydziału,
Dep. Organizacji
Szkół Wyższych

http://bip.mkid
n.gov.pl

21.

22.

Zmiana nazwy Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu na
Akademię Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu

Projekt ustawy o
utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w
Szczecinie

Senaty i rektorzy Politechniki
Szczecińskiej oraz Akademii
Rolniczej w Szczecinie złożyli
wniosek dotyczący utworzenia
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie poprzez połączenie
uczelni. Za konsolidacją uczelni
przemawia rosnąca konkurencja
na rynku usług edukacyjnych,
szczególnie w obliczu niżu
demograficznego. Wymaga tego
konieczność sprostania przez
szkoły wyższe wysokim
wymaganiom w zakresie jakości
kształcenia, a tym samym
wysokim kosztom
funkcjonowania uczelni.
Połączenie uczelni przyczyni się
do wzmocnienia potencjału
naukowego i dydaktycznego
uczelni. Będzie sprzyjać
współpracy środowiska
naukowego poprzez tworzenie
wspólnych obszarów badawczych
i edukacyjnych.

Zmiana nazwy Akademii
Sztuk Pięknych we
Wrocławiu na Akademię
Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu
Projekt zakłada utworzenie
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego w
Szczecinie. Z dniem
utworzenia Uniwersytetu
znosi się Akademię
Rolniczą w Szczecinie oraz
Politechnikę Szczecińską.
Projekt zawiera przepisy
regulujące kwestie
związane z organami
znoszonych uczelni, ich
mieniem, uprawnieniami
oraz ich pracownikami i
studentami.

15

MKiDN

MNiSW

bip.mnisw.gov.pl

Projekt ustawy o nadaniu
nowej nazwy Akademii
Sztuk Pięknych we
Wrocławiu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Podstawową przesłanką
opracowania projektu nowelizacji
jest ograniczenie do minimum
przypadków powoływania
poborowych do zasadniczej służby
wojskowej lub przeszkolenia
wojskowego o obniżonych
predyspozycjach psychofizycznych,
uzależnionych od alkoholu,
narkotyków oraz innych środków
odurzających lub psychotropowych.
Kolejną przesłanką opracowania
projektu jest umożliwienie
mianowania na wyższy stopień
wojskowy osób, jako uznanie przez
Państwo Polskie ich szczególnych
zasług z tytułu działalności na rzecz
suwerennej i demokratycznej RP, za
wieloletnie przemilczanie ich
zasług.

Propozycje nowych
rozwiązań prawnych mają
na celu doskonalenie
systemu poboru i
zwiększenie skuteczności
identyfikacji przez komisje
lekarskie poborowych
posiadających takie
predyspozycje lub
uzależnienia. Projektowane
zmiany nie zawierają
przepisów uwalniających
poborowych od obowiązku
odbycia zasadniczej służby
z powodu np. faktu
zażywania/nadużywania
ale bez cech uzależnień od
alkoholu i narkotyków oraz
innych środków.

23.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP

MON/Sztab
Generalny
WP

www.biuletyn.mon.gov.pl
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gen. Franciszek
Gągor
Szef SG

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

24.

Realizacja decyzji Rady
Ministrów z dnia 21 czerwca
2005r. o likwidacji niektórych
ciał opiniodawczo-doradczych, w
tym Komisji do Spraw Układów
Zbiorowych Pracy.

Projekt ustawy o
wypowiedzeniu Konwencji
Międzynarodowej
Organizacji Pracy Nr 45
dotyczącej zatrudniania
kobiet przy pracach pod
ziemią we wszelkiego rodzaju
kopalniach, przyjętej w
Genewie w dniu 21 czerwca
1935 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr
29, poz. 124)

Europejski Trybunał
Sprawiedliwości, orzekł, że
postanowienia tej Konwencji są
niezgodne z prawem
wspólnotowym dotyczącym
równouprawnienia kobiet i
mężczyzn (art. 2 i 3 dyrektywy
76/207/EWG).

Marek
Waleśkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego
MPiPS

MPiPS

Umożliwienie
wypowiedzenia przez
Prezydenta RP Konwencji
Nr 45 - można
wypowiedzieć tylko do
30.05.2008 r., a następnie
dopiero po upływie 10 lat,
czyli w 2017 r.

17

MPiPS

Marek
Waleśkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego
Marek
Waleśkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego

www.mpips.gov.pl/bip

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę – Kodeks pracy oraz
ustawę o zmianie ustawy –
Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw z dnia 18
września 2006 r.

Odstąpienie od ustalania
terminu obowiązywania
układów ponadzakładowych
dla pracowników jednostek
sfery budżetowej,
niezrzeszonych w
organizacjach pracodawców
na rzecz przyjęcia
rozwiązania analogicznego
z obowiązującym przy
ustalaniu regulaminów
wynagradzania (art. 77 2 § 3
Kodeksu pracy).
Układy te będą obowiązywać
do czasu objęcia
wymienionych pracowników
układami ponadzakładowymi,
zawieranymi przez
organizacje pracodawców.
Likwidacja Komisji do
Spraw Układów
Zbiorowych Pracy.

www.mpips.gov.p
l/bip

26.

Upływ terminu obowiązywania
układów ponadzakładowych dla
około 100 tysięcy pracowników
jednostek sfery budżetowej,
niezrzeszonych w organizacjach
pracodawców.

www.mpips.gov.pl/bip

25.

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projektowane zmiany są
uzasadnione przede wszystkim
potrzebą dalszego dostosowania
przepisów Kodeksu pracy do
prawa UE w zakresie zakazu
jakiejkolwiek dyskryminacji w
zatrudnieniu, czasu pracy i bhp –
w związku z zarzutami
formalnymi stawianymi Polsce
przez Komisję Europejską oraz
orzecznictwem Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości

Projektowane zmiany:
-uszczegóławiają i uściślają
przepisy dotyczące zakazu
jakiejkolwiek
dyskryminacji w
zatrudnieniu,
-modyfikują zasady
stosowania dłuższych
okresów rozliczeniowych
czasu pracy, równoważnego
czasu odpoczynku,
rozliczenia 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.
Istotą projektu jest
uwzględnianie
pracowników młodocianych
w liczbie pracowników, od
której uzależnione jest
stosowanie przepisów
ustawy

27.

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.
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MPiPS

MPiPS

Marek
Waleśkiewicz
Dyrektor Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego

www.mpips.gov.pl/b
ip

Projekt nowelizacji ustawy
z dnia 7 kwietnia 2006
roku o informowaniu
pracowników i
przeprowadzaniu z nimi
konsultacji

Eugenia Gienieczko
Dyrektor
Departamentu
Prawa Pracy

www.mpips.gov.pl/bip

28.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy
(dostosowujący do prawa
UE w zakresie zakazu
dyskryminacji w
zatrudnieniu, czasu pracy,
bhp)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

29.

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

Propozycje rozwiązań
planowanych w projekcie ustawy
wynikają z realizacji programu
polityki rodzinnej rządu.

Opracowanie projektu
jednej ustawy zmieniającej
przepisy wielu ustaw
stosownie do treści
wspólnotowego aktu
prawnego. Projekt takiej
ustawy powinno opracować
ministerstwo koordynujące,
którym jest MPiPS na
podstawie „wkładów”
przygotowywanych przez
ministerstwa właściwe.
Przewiduje się, że projekt
ustawy będzie przewidywał
nowelizację 19 ustaw.
Projekt ustawy zawiera
propozycje zmian, które
mają sprzyjać łączeniu
pracy zawodowej i życia
rodzinnego, a także usunąć
niektóre bariery dotyczące
zatrudnienia kobiet.
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Janusz Grzyb
Dyrektor
Departamentu
Migracji

MPiPS

MPiPS

Agnieszka ChłońDomińczak
Dyrektor
Departamentu
Analiz
Ekonomicznych i
Prognoz

www.mpips.gov.p
l/bip

Zapewnienie zgodności prawa
polskiego z postanowieniami
Umowy między Wspólnotą
Europejską i jej Państwami
Członkowskimi z jednej strony
a Konfederacją Szwajcarską
z drugiej strony w sprawie
swobodnego przepływu osób
(Decyzja Rady 2006/245 z dnia
27 lutego 2006 r. w sprawie
przyjęcia Protokołu do ww.
Umowy, której Polska stała się
stroną, tych Państw do Unii
Europejskiej).

www.mpips.gov.pl/bip

30.

Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w
związku z wejściem w życie
Protokołu do Umowy
między Wspólnotą
Europejską i Państwami
Członkowskimi z jednej
strony a Konfederacją
Szwajcarską z drugiej
strony w sprawie
swobodnego przepływu
osób

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o
kombatantach,
uczestnikach walki
cywilnej lat 1914-1945,
działaczach opozycji wobec
dyktatury komunistycznej
oraz niektórych ofiarach
represji systemów
totalitarnych

Realizacja uchwały Sejmu z dnia
6 kwietnia 2006 r. w sprawie
pomocy państwa dla
represjonowanych uczestników
walk o niepodległość z lat 19441989, znajdujących się obecnie w
bardzo trudnych warunkach
materialnych.

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

Projekt ustawy dotyczy m.in.
realizacji wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia
23.10.2007 r., sygn. akt P10/07
(Dz.U. Nr 200, poz. 1446)
dotyczącego emerytur
wcześniejszych dla mężczyzn.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o pomocy państwa
osobom uprawnionym do
alimentów

Doprecyzowanie przepisów i
usunięcie oczywistych błędów w
ustawie w celu sprawnej
realizacji zadań ustawowych.

Istotą projektu jest
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.
Określenie sposobu
realizacji wyroku
Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 23.10.2007 r., sygn.
akt P10/07 (Dz.U. Nr 200,
poz. 1446) dotyczącego
emerytur wcześniejszych
dla mężczyzn.
Wprowadzenie do ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o
pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
(Dz. U. 192, poz. 1378)
koniecznych zmian o
charakterze merytorycznym
i legislacyjnym w związku
z wdrażaniem przepisów
ustawy w życie.

31.
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MPiPS

MPiPS

Marek Bucior
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Alina Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu
Świadczeń
Rodzinnych

www.mpips.gov.pl/bip

33.

MPiPS

www.mpips.gov.p
l/bip

32.

Alina Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu
Świadczeń
Rodzinnych

www.mpips.gov.pl/bip

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

35.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach
rodzinnych

Projekt ustawy o
świadczeniach
wypłacanych ze środków
gromadzonych w
otwartych funduszach
emerytalnych oraz o
zakładach emerytalnych

Uznanie art. 24 ust. 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z
późn. zm.) za niezgodnego z
Konstytucją przez Trybunał
Konstytucyjny (wyrok z dnia 23
października 2007 r.).
Konieczność zapewnienia wypłat
środków zgromadzonych w
otwartych funduszach
emerytalnych przed dniem 1
stycznia 2009 roku.

Dostosowanie przepisu art.
24 ust. 2 ustawy
dotyczącego początkowego
terminu wypłaty zasiłku
pielęgnacyjnego do
wytycznych Trybunału
Konstytucyjnego.
Projektowana ustawa
stanowi propozycję
systemowej organizacji
wypłat świadczeń ze
środków gromadzonych w
otwartych funduszach
emerytalnych.
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MPiPS

MPiPS

Alina Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu
Świadczeń
Rodzinnych

Marek Bucior
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

www.mpips.gov.pl/bi www.mpips.go
p
v.pl/bip

34.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

3

4

5

6

7

Zarzuty ze strony Komisji
Europejskiej dotyczące niepełnej
implementacji zasad równego
traktowania osób wynikających z
dyrektywy Rady 2000/43/WE z
dnia 29 czerwca 2000 r. oraz
dyrektywy Rady 2000/78/WE z
dnia 27 listopada 2000r.
ustanawiającej ogólne warunki
ramowe w zakresie zatrudnienia i
pracy.

Prace nad projektem ustawy
rozpoczęto w odpowiedzi na zarzuty
ze strony Komisji Europejskiej
dotyczące niepełnej implementacji
zasad równego traktowania osób
wynikających z dyrektywy Rady
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000
r. wprowadzającej w życie zasadę
równego traktowania osób bez
względu na pochodzenie rasowe lub
etniczne (Dz.Urz. EU. L. 180. z 19
lipca 2000 r., str. 22) oraz dyrektywy
Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada
2000r. ustanawiającej ogólne warunki
ramowe w zakresie zatrudnienia i
pracy (Dz.Urz. EU. L. 303 z 2 grudnia
2000 r., str. 16; Dz.Urz. EU Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str.
79). Proponowana ustawa uwzględnia
w swoim zapisie także przepisy
dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia
13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w
życie zasadę równego traktowania
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu
do towarów i usług oraz dostarczania
towarów i usług (Dz. Urz. UE. L.
373/37 z dnia 21 grudnia 2004 r., str.
37), dotychczas nie uregulowanej w
prawie polskim, oraz uwzględnia w
swojej treści przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r.
(Dz. Urz. UE. L. 204 z dnia 26 lipca
2006 r., str. 23) w sprawie
wprowadzenia w życie zasady
równości szans oraz równego
traktowania kobiet i mężczyzn w

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

1

2

36.

Projekt ustawy o równym
traktowaniu

zobowiązały się implementować
najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2008
roku.
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MPiPS

www.mpips.gov.pl/bip

dziedzinie zatrudnienia i pracy
(wersja przeredagowana), którą
Państwa Członkowskie

Łukasz Gabler
Starszy specjalista
Departament ds.
Kobiet, Rodziny i
Przeciwdziałania
Dyskryminacji

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Celem nowelizacji jest zmiana
wymiaru rent z tytułu
niezdolności do pracy, co
powinno zabezpieczyć przed
zachwianiem proporcji
wysokości emerytury w nowym
systemie w stosunku do
wysokości rent.
Konwencja Nr 181 rewiduje
nieaktualną Konwencję Nr 96
dotyczącą płatnych biur
pośrednictwa pracy z 1949 r.,
której postanowieniami Polska
jest związana. Ratyfikacja
Konwencji Nr 181 spowoduje, że
Polska przestanie być związana
Konwencją Nr 96.
Zmiana rozporządzenie Komisji
(WE) 1973/2004 w zakresie
płatności do upraw roślin
energetycznych oraz zmiana
rozporządzenia komisji (WE)
1782/2003 polegająca na
możliwości przyznania pomocy
plantatorom pomidorów oraz
owoców miękkich (truskawek i
malin)

Nowelizacja ustawy zakłada
wprowadzenie nowych
zasad ustalania wysokości
rent z tytułu niezdolności
do pracy, które powinny
pozostawać we właściwej
relacji do wysokości
emerytur.
Umożliwienie Prezydentowi
RP ratyfikacji Konwencji
Nr 181.

37.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o płatnościach do
gruntów rolnych i
płatności cukrowej oraz o
zmianie innych ustaw

MPiPS

Projekt ustawy ma na celu
zmianę ustawy w związku z
wejściem w życie od dnia 1
stycznia 2008 r. nowych
regulacji dotyczących
wypłaty płatności do upraw
roślin energetycznych, a
także w związku z potrzebą
wdrożenia nowych
płatności do owoców
miękkich i pomidorów.

23

Marek
Waleśkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Dialogu i
Partnerstwa
Społecznego
Joanna Czapla
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Płatności
Bezpośrednich

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

39.

Projekt ustawy o
ratyfikacji Konwencji
MOP Nr 181 dotyczącej
prywatnych biur
pośrednictwa pracy,
przyjętej w Genewie w
dniu 19 czerwca 1997 r.

MPiPS

Marek Bucior
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

www.mpips.gov.pl/bip

38.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
oraz niektórych innych
ustaw

www.mpips.gov.p
l/bip

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

40.

24

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

MRiRW

MRIRW

Maria Boratyn –
Laudańska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

www.bip.minrol.gov.pl

Zmiana ustawy ma na celu
Zaproponowane zmiany
usprawnienie obecnie
dotyczą m.in.:
funkcjonującego systemu
−wydłużenia okresu, tj. z
ubezpieczeń upraw rolnych i
jednego miesiąca do
zwierząt gospodarskich w ramach dwóch miesięcy, za jaki
możliwości prawnych
podawane są
wynikających z rozporządzenia
obwieszczenia ministra
Komisji (WE) 1857/2006
właściwego ds. rolnictwa
służące do określenia
suszy na obszarze danej
gminy,
−zrezygnowanie z wymogu
wystąpienia co najmniej
30% szkód w uprawach
rolnych przy
odszkodowaniach
wypłaconych przez
zakłady ubezpieczeń.
Projekt ustawy o zmianie
Konieczność implementacji
Określenie wymogów
ustawy o ochronie zdrowia dyrektywy Rady 2006/88/WE z
odnośnie zdrowia zwierząt
zwierząt oraz zwalczaniu
dnia 24 października 2006 r. w
akwakultury i ich
chorób zakaźnych zwierząt sprawie wymogów w zakresie
produktów, jakie należy
zdrowia zwierząt akwakultury
stosować przy
i produktów akwakultury oraz
wprowadzaniu do obrotu,
zapobiegania niektórym
przewozu i tranzytu oraz
chorobom zwierząt wodnych
minimalne środki
i zwalczania tych chorób
zapobiegawcze stosowane
przy zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
akwakultury

bip.mrirv.pl

41.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

42.

Projekt ustawy o
organizacji rynku rybnego

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

25

Dyrektor
Departamentu
Rybołówstwa

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Opracowanie projektu wynika z
konieczności uszczegółowienia
obowiązujących przepisów w
zakresie ich powiązań z
przepisami wspólnotowymi, a
także dążenie do zapewnienia
spójności z innymi przepisami
krajowymi dot. produktów
rybołówstwa

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

43.

Projekt ustawy o zmianie
Zapewnienie sprawnej realizacji
ustawy z dnia 7 marca
PROW 2007-2013
2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem
środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz niektórych
innych ustaw

26

Piotr Łysoń
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Zmiana ustawy z dnia 7
marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem
środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U. Nr 64
poz. 427) wprowadza
zmiany usprawniające
realizację zadań z zakresu
wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich ze środków
Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
określonych w
rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20
września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFFROW) (Dz.
Urz. UE L 277 z
21.10.2005) oraz w
przepisach Unii
Europejskiej wydanych na
podstawie tego
rozporządzenia.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

44.

Konieczność dostosowania
prawodawstwa krajowego
do przepisów
wspólnotowych w zakresie
wspólnej organizacji rynku
owoców i warzyw.

Waldemar Guba,
Dyrektor
Departamentu
Rynków Rolnych

MRIRW

Implementacja postanowień
Dyrektywy nr 2006/68/WE
z dnia 6 września 2006 r.
zmieniającej Dyrektywę nr
77/91/EWG w sprawie
tworzenia spółek akcyjnych
i utrzymywania oraz zmian
wysokości ich kapitału .

27

MS

S. Jolanta Henczel,
Naczelnik
Wydziału Prawa
Gospodarczego
Departament
LegislacyjnoPrawny

www.ms.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spółek
handlowych

W wyniku unijnej reformy
wspólnej organizacji rynku
owoców i warzyw, z dniem 1
stycznia 2008 r. wchodzą w życie
przepisy Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1182/2007 z dn. 26.09.
2007. ustanawiającego przepisy
szczegółowe dotyczące sektora
owoców i warzyw, zmieniające
dyrektywy 2001/112/WE,
2001/113/WE i rozporządzenia
(EWG) nr 827/68, (WE) nr
2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE)
nr 2826/2000, (WE) nr
1782/2003, (WE) nr 318/2006
oraz uchylające rozporządzenie
(WE) nr 2202/96, zmieniające
zasady funkcjonowania tego
sektora we wspólnocie.
Zobowiązanie wynikające z
prawa unijnego.

www.bip.minrol.gov.pl

45.

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

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Celem projektu jest korekta
(obowiązujących od 9 lat)
przepisów ustawy, wynikająca z
praktycznego jej stosowania oraz
wprowadzenie nowych rozwiązań
usprawniających postępowanie o
wpis do rejestru zastawów.

Projekt wprowadza
możliwość składania
wniosków rejestrowych
drogą elektroniczną oraz
uzyskiwania tą drogą
informacji z rejestru. Znosi
ograniczenie podmiotowe
po stronie wierzycieli
zabezpieczonych.
Wprowadza uproszczenie
zasad określania
wierzytelności
zabezpieczonej i
przedmiotu zastawu.
Wprowadza
doprecyzowanie niektórych
reguł zaspokojenia
zastawnika.

46.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze
zastawów oraz o zmianie
innych ustaw

MS

www.ms.gov.pl

28

S. Zofia
Fiedorowicz –
główny specjalista
Departament
LegislacyjnoPrawny

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Sprawne wdrożenie niezbędnych
rozwiązań w celu wywiązania się
Polski z zobowiązań
wynikających z członkostwa w
UE.

Wdrożenie do prawa
polskiego następujących
aktów prawnych: a)
Decyzja ramowa
2005/214/WSISW z dnia 24
lutego 2005 r. w sprawie
stosowania zasady
wzajemnego uznawania kar
o charakterze pieniężnym
(termin implementacji
upłynął 15.03.2007 r.), b)
Decyzja ramowa
2004/68/WSiSW z
22.12.2003 r. o zwalczaniu
seksualnego
wykorzystywania dzieci i
pornografii dziecięcej
(termin implementacji
upłynął 20.01.2006 r.); c)
Decyzja ramowa Rady
2003/568/WSiSW z
22.07.2003 r. w sprawie
zwalczania korupcji w
sektorze prywatnym (termin
implementacji upłynął w
dniu 22.07.2005 r.); d)
Decyzja ramowa Rady
2005/222/WSiSW z dnia
24.02.2005 r. w sprawie
ataków na systemy
informatyczne (termin
implementacji minął
16.03.2007 r.).

47.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks karny,
Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy o
odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod
groźbą kary

29

Tomasz Ostropolski
Naczelnik
Wydziału Prawa
Europejskiego
Departament
Współpracy
Międzynarodowej i
Prawa
Europejskiego;
Elżbieta Sidwa
Prokurator DL-P

MS

www.ms.gov.pl

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt przygotowany przez
Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Cywilnego. Celem projektu jest
korekta przepisów obowiązującej
ustawy wynikająca z
praktycznego jej stosowania,
dostosowania unormowań do
zmian wprowadzonych w innych
ustawach oraz do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego.
Konieczność określenia realnego
terminu wejścia w życie ustawy.

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

48.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o prokuraturze
oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

W dniu 28 listopada 2007 r.
Minister Sprawiedliwości
powołał zespół do opracowania
założeń programowych oraz
przystąpienie do prac nad
regulacjami zmieniającymi
strukturę prokuratury.

Implementacja decyzji
ramowej Rady
2006/783/WSiSW z dnia 6
października 2006 r. w
sprawie stosowania zasady
wzajemnego uznawania do
nakazów konfiskaty.
Rozdzielenie funkcji
Ministra Sprawiedliwości i
Prokuratora Generalnego
(zmiana art. 1 ust. 2 ustawy
o prokuraturze) oraz
zmiany ustrojowe w
prokuraturze.
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MS

MS

MS

Małgorzata
Baranowska
Prokurator
DL-P
Tomasz Ostropolski
Naczelnik
Wydziału Prawa
Europejskiego
Departament
Współpracy
Międzynarodowej i
Prawa
Europejskiego
Departament
LegislacyjnoPrawny w
porozumieniu z
Biurem
Prezydialnym
Prokuratury
Krajowej oraz
Departamentem
Kadr

www.ms.gov.pl

51.

Realizacja obowiązku wdrożenia
przepisów decyzji ramowych
wynikającego z członkostwa w
UE.

Projekt zakłada zmianę
terminu wejścia w życie
ustawy.

www.ms.gov.pl

50.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wykonywaniu
kary pozbawienia wolności
poza zakładem karnym w
systemie dozoru
elektronicznego
Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks
postępowania karnego

MS

S. Barbara
Kudelska –
Niesłuchowska –
główny specjalista
Departament
LegislacyjnoPrawny

www.ms.gov
.pl

49.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze,
ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz
ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym

www.ms.gov.pl

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Konieczność nowego
uregulowania dotyczy stosunków
między
rodzicami i dziećmi (uwzględnia
sugestie formułowane w nauce
prawa i wystąpienia Rzecznika
Praw Obywatelskich) oraz
wykonania wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 17.07.2007,
sygn. SK 61/06

Zmiany dotyczą relacji
prawnych między rodzicami
i dziećmi, m.in. kwestii
pochodzenia dziecka,
wykonywania władzy
rodzicielskiej, pieczy
zastępczej nad dzieckiem,
kontaktów z dzieckiem i
obowiązku alimentacyjnego
oraz kwestii związanych ze
sprawowaniem opieki
Zmiana ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji
ma na celu umożliwienie
spadkobiercom pracownika
uprawnionego do
nieodpłatnego nabycia akcji
realizacji odziedziczonego
prawa.

52.

Obowiązująca ustawa o zasadach
nabywania od SP akcji….nie
reguluje sytuacji uprawnionych,
którzy akcje spółki
konsolidowanej nabędą po
wejściu w życie ustawy, tj. po
18.11.2007 r.
Umożliwienie uprawnionym,
którzy nabyli akcje spółki
konsolidowanej po 18.11.2007
r. dokonanie zamiany tych
akcji na akcje spółki
konsolidującej.
Projekt przewiduje uchylenie art. Uchylenie art. 2 umożliwi
2 ustawy, który nakłada na SP
prywatyzację spółki.
obowiązek zachowania co
najmniej 51% głosów służących
całemu kapitałowi, bowiem
przepis ten uniemożliwia
dokonanie prywatyzacji spółki.
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MSP

MSP

Andrzej
Relidzyński
-Dyrektor
Departamentu
Ewidencji,
Reprywatyzacji
Rekompensat i
Udostępniania
Akcji
Anna Pawlik
Sikorska Naczelnik
Wydziału

Małgorzata
Dobczyńska
Dyrektor
Departamentu
Nadzoru
Właścicielskiego
Prywatyzacji II

i

www.msp.gov.
pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o przekształceniu
własnościowym
przedsiębiorstwa
państwowego Polskie linie
Lotnicze LOT

Przepisy ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji
nie uwzględniają faktycznego
czasu postępowań sądowych o
stwierdzenie nabycia spadku po
uprawnionych pracownikach.

MS

www.msp.gov.pl

54.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji oraz ustawy o
zasadach nabywania od
Skarbu Państwa akcji w
procesie konsolidacji
spółek sektora
elektroenergetycznego

sędzia
Ewa Korszeń
Departament
Legislacyjno Prawny

www.ms.gov.pl

53.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Blisko 6-letnie doświadczenie
stosowania w praktyce przepisów
ustawy o służbie zagranicznej
pokazało istniejące nieścisłości
oraz braki regulacyjne, które
utrudniały praktykę jej
stosowania w minionym okresie,
wyznaczając zarazem zasadnicze
kierunki pożądanych zmian.

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

55.

Projekt ustawy o służbie
zagranicznej

MSZ

www.bip.msz.gov.pl
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Przemysław Czyż,
Dyrektor Biura
Dyrektora
Generalnego

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu
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Osoba odpowiedzialna
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stanowisko lub
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Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

56.

Zwiększenie środków
finansowych na pomoc
zagraniczną implikuje
konieczność zapewnienia
efektywnego ich wykorzystania.
Dotychczasowe mechanizmy
wdrażania działań pomocowych
oceniane są jako mało skuteczne
i efektywne. Przyjęcie ustawy
pozwoli na wdrożenie
nowoczesnych mechanizmów
działań pomocowych

33

Agata Czaplińska,
Naczelnik
Wydziału ds.
Wdrażania Pomocy
Rozwojowej,

MSZ

dr inż. Edward
Lenart
z-ca Dyrektora
DLOPiK
MŚ

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

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 podmiotom, w tym
administracji publicznej
oraz organizacji
pozarządowych i
podmiotów sektora
prywatnego, wolontariat
zagraniczny oraz ustawowe
umocowanie
koordynacyjnej funkcji
Ministra SZ
Projekt ustawy uchylającej Wykonanie zobowiązania
Uchylenie dyrektywy
ustawę o klasyfikacji
wynikającego z decyzji
68/89/EWG oznacza, że po
drewna surowego
Parlamentu Europejskiego i Rady dniu 31 grudnia 2008 r.
nieobrobionego
nr 714/2007/WE z dnia
oznaczenie „klasyfikowane
20.06.2007r uchylającej
EWG” nie będzie już mogło
dyrektywę Rady 68/89/EWG w
być stosowane w obrocie
sprawie zbliżenia ustawodawstw handlowym oraz że
państw członkowskich
odpowiednie krajowe
dotyczących klasyfikacji drewna regulacje prawne muszą
nieobrobionego.
zostać odpowiednio
uchylone do dnia 31
grudnia 2008 r.

www.bip.msz.gov.pl

57.

Projekt ustawy o pomocy
zagranicznej

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie
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Osoba odpowiedzialna
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stanowisko lub
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1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o służbie medycyny
pracy

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

Ustawa jest efektem
rozwiązań wypracowanych
podczas Programu MATRA
„Redefinicja
odpowiedzialności
Ministerstwa Zdrowia za
opiekę zdrowotną nad
pracującymi w Polsce”,
którego celem była analiza
wdrożenia Dyrektywy
Ramowej 89/391/EWG o
wprowadzeniu środków w
celu zwiększenia
bezpieczeństwa i poprawy
zdrowia pracowników podczas
pracy.
Określenie zasad i trybu
zapobiegania oraz zwalczania
zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi, rozpoznawanie i
monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej,
podejmowanie działań
przeciwepidemicznych i
zapobiegawczych w celu
unieszkodliwienia źródeł
zakażenia.

58.

Projekt ustawy o
zapobieganiu oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi

34

MZ

Krzysztof
Grzegorek
Sekretarz Stanu
Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny
MZ

www.mz.gov.pl

Ustawa ma zastąpić
obowiązującą ustawę z dnia 6
września 2001 r. o chorobach
zakaźnych i zakażeniach (Dz. U.
Nr 126, poz.1384 z późn. zm.)
Obecnie obowiązujące przepisy
nie zapewniają bezpieczeństwa i
zdrowia publicznego gdyż nie
uwzględniają aktualnej sytuacji
epidemiologicznej. Ponadto
wystąpiła konieczność
ujednolicenia regulacji
dotyczących kwestii związanej ze
zwalczaniem i zapobieganiem
chorób zakaźnych z
ustawodawstwem unijnym oraz
międzynarodowymi przepisami
zdrowotnymi.

www.mz.gov.pl

59.

Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu
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Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
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(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3
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7

Ustawa wprowadza szereg zmian,
których celem jest pełne
dostosowanie polskiego porządku
prawnego w zakresie
chemikaliów do prawa
wspólnotowego, w tym przede
wszystkim do przepisów
rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniającego
dyrektywę 1999/45 Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz
uchylającego rozporządzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.
Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str.
1)

Celem dostosowania
polskiego prawa do prawa
wspólnotowego w obszarze
chemikaliów ustawa
wprowadza zmiany do
następujących ustaw:
ustawy z 11 stycznia 2001
r. o substancjach i
preparatach chemicznych,
ustawy z 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, ustawy z
14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, ustawy z 19
czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów
zawierających azbest,
ustawy z 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej,
ustawy z 30 marca 2001 r. o
kosmetykach, ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska,
ustawy z 13 września 2002
r. o produktach
biobójczych, ustawy z 18
grudnia 2003 r. o ochronie
roślin oraz ustawy z 13
kwietnia 2007 r. o
Państwowej Inspekcji
Pracy.

60.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych
oraz niektórych innych
ustaw

MZ

www.mz.gov.pl

35

Marek Twardowski
Podsekretarz Stanu
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61.

Ustawa usprawni działanie
systemu finansowania
świadczeń zdrowotnych,
przez co zwiększy
dostępność do tych
świadczeń, a ponadto
rozszerzy uprawnienia
cywilnych niewidomych
ofiar wojny w zakresie
dostępu do bezpłatnych
leków.

36

MZ

Ewa Kopacz
MZ
Sylwia Lis
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczenia
Zdrowotnego

www.mz.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
Ustawa będzie mieć na celu:
ustawy o świadczeniach
1) usprawnienie działania
opieki zdrowotnej
systemu finansowania
finansowanych ze środków
świadczeń zdrowotnych;
publicznych oraz ustawy o 2) zwiększenie dostępności do
świadczeniu pieniężnym i
określonych świadczeń dla
uprawnieniach
cywilnych niewidomych ofiar
przysługujących cywilnym
wojny.
niewidomym ofiarom
działań wojennych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
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Koniecznym jest prowadzenie
prac legislacyjnych w/w projektu
ustawy, gdyż wdraża on dyrektywę
2006/7/WE z dnia 15 lutego 2006
r. Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącą zarządzania
jakością wody w kąpieliskach i
uchylającą dyrektywę
76/160/EWG (Dz.U. UE L 64, s.
37) oraz przepis art. 6 ust. 3
dyrektywy Rady 76/160/EWG z
dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej
jakości wody w kąpieliskach
(Dz.U. UE L 31, s. 1)
dotyczącego rozpoznawania
źródeł zanieczyszczeń wody
w otoczeniu kąpieliska (w
przypadku rzek powyżej
kąpieliska), określenia rodzaju i
ilości zanieczyszczeń, a także
określania danych
geograficznych i topograficznych
miejsca wystąpienia
zanieczyszczenia. Zmiany w
ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne pozwolą także na
opracowanie nowego
rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda w
kąpieliskach w pełni
transponującego ww. dyrektywy
do prawodawstwa polskiego.

Celem zmian w projekcie
ustawy jest ochrona przed
zanieczyszczeniem oraz
poprawa jakości wody w
kąpieliskach.
Wprowadzenie nowego
systemu oceny wody ma
wpłynąć na podniesienie
jakości wody w kąpielisku
oraz na uaktywnienie
właścicieli i
administratorów kąpielisk
do prowadzenia działań
naprawczych eliminujących
lub minimalizujących
występujące
zanieczyszczenia. Do roku
2011 r. należy też wykonać,
przy współudziale Inspekcji
Ochrony Środowiska,
Państwowej Służby
HydrologicznoMeteorologicznej oraz
Regionalnych Zarządów
Gospodarki Wodnej,
określenia profilu wody
w kąpieliskach, a w
późniejszych latach
poddawać jej aktualizacji.

62.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo wodne

Andrzej Wojtyła
GIS

MZ/MŚ

www.mz.gov.pl
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Krzysztof
Grzegorek
Sekretarz Stanu
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Dostosowanie przepisów ustawy
do zmian stanu prawnego
powstałych po jej uchwaleniu a
przed opublikowaniem

64.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówień
publicznych

Dostosowanie przepisów ustawy
– Prawo zamówień publicznych
do przepisów dyrektyw
2004/17/WE i 2004/18/WE w
związku z zastrzeżeniami
zgłoszonymi przez Komisję
Europejską.

Doprecyzowanie niektórych
Angelina Sarota
wyrażeń związanych z
Dyrektor
problematyką uzyskiwania
Departamentu
zwolnień z opłat za
Prawnego KPRM
wydanie lub refundacji
kosztów wizy pobytowej
KPRM/MSZ
(związane z wejściem do
strefy Schengen) oraz
wprowadzenie dodatkowych
zmian redakcyjnych w
przepisach obowiązujących
Wprowadzenie zmian w
Adndrzela
przepisach ustawy – Prawo
Gawrońska – Baran
zamówień publicznych
Naczelnik
związanych m.in. z
Wydziału Legislacji
modyfikacją specyfikacji
w Departamencie
istotnych warunków
prawnym UZP
Prezes
zamówienia po
UZP/MI/MG
opublikowaniu ogłoszenia,
zmianą sposobu wykonania
zobowiązania wykonawcy
przed i po zawarciu umowy,
terminami na wnoszenie
środków ochrony prawnej.

KWIECIEŃ-CZERWIEC

38

www.bip.uzp.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Karcie Polaka

http://bip.kprm.gov.pl
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Potrzeba wynika z konieczności
uporządkowania sfery edukacji
osób dorosłych, która przynależy
do zakresu działań wielu
ministrów. Aktualnie rozpoczęto
również realizację bardzo
ważnego zadania, a mianowicie
opracowania i wdrożenia
Krajowego Systemu
Kwalifikacji, który jest jednym
z głównych działań Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013 oraz jednym z
głównych zadań strategii uczenia
się przez całe życie. Działanie to
ma charakter ponadsektorowy
i wiąże się z koniecznością zmian
w ustawie o działach
administracji rządowej.

Istotą zmiany będzie
przypisanie ministrowi
właściwemu do spraw
oświaty i wychowania
funkcji koordynacyjnej w
sprawach Krajowych Ram
Kwalifikacji i Krajowego
Systemu Kwalifikacji, przy
jednoczesnym przypisaniu
ministrom właściwym
odpowiedzialności za
kształtowanie Ram
Kwalifikacji i Systemu
Kwalifikacji w ramach
działów, dla których są
właściwi. Projekt w
podobny sposób odnosi się
do kształcenia
ustawicznego osób
dorosłych.
Projektowane zmiany
stanowić będą transpozycje
do krajowego porządku
prawnego rozporządzenia
WE nr 958.2007 EBC z
dnia 27 lipca 2007 r. dot.
danych statystycznych w
zakresie aktywów i
zobowiązań funduszy
inwestycyjnych
EBC2007/8. zmiany
stanowić będą
wprowadzenie do
obowiązków
sprawozdawczych dla
funduszy inwestycyjnych na
rzecz NBP.

65.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Narodowym
Banku Polskim

Implementacja Rozporządzenia
WE nr 958/2007

MEN

Katarzyna Zajdel
Kurowska
Podsekretarz Stanu

MF

bip.mf.gov.pl
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Zofia Stypińska,
Dyrektor
Departamentu
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
www.men.gov.pl/bip

66.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o działach
administracji rządowej
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Konieczność transpozycji
Dyrektywy 2006/43/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 maja 2006r. w sprawie
ustawowych badań rocznych
sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań
finansowych, zmieniającej
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.

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.

67.

Projekt ustawy o biegłych
rewidentach i ich
samorządzie, firmach
audytorskich oraz o
nadzorze publicznym

MF

bip.mf.gov.pl
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Elżbieta ChojnaDuch
Podsekretarz Stanu
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Doprecyzowanie przepisów
ustawy o kontroli skarbowej
dotyczących kompetencji
organów kontroli skarbowej oraz
procedury postępowania
kontrolnego w celu usprawnienia
działań kontroli skarbowej oraz
wyjaśnienia wątpliwości
interpretacyjnych związanych ze
stosowaniem niektórych
przepisów ustawy.

Projekt ustawy koryguje
niektóre rozwiązania
organizacyjne
i doprecyzowuje przepisy
regulujące uprawnienia
organów kontroli
skarbowej, szczególnie w
zakresie zadań
realizowanych przez
Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej.
Znowelizowane zostają
również przepisy z zakresu
procedury postępowania
kontrolnego, których
stosowanie wywołuje
rozbieżności
interpretacyjne, lub które w
obecnym kształcie
ograniczają efektywność
działania kontroli
skarbowej. Projekt
przewiduje również
uproszczenie
i uelastycznienie procesu
kontroli i audytu środków z
UE.

68.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kontroli
skarbowej

MF

bip.mf.gov.pl
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Andrzej
Parafianowicz,
Podsekretarz Stanu,
Generalny
Inspektor Kontroli
Skarbowej

Lp.

Tytuł
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7

69.

Zmiana przepisów w zakresie
przedmiotowej ustawy w
przypadku przyjęcia przez Radę
przekształconej
Dyrektywy Rady 69/335 EWG
dotyczącej podatków
pośrednich od gromadzenia
kapitału do marca 2008 r.

Konieczność nowelizacji
ustawy wynika z
konieczności zmiany
przepisów w związku z
wyrokiem TK w zakresie
przepisów wykonawczych
do ustawy o podatku od
towarów i usług, które
należy przenieść do
ustawy, a także w
związku z wykonaniem
wyroku TK dot.
niektórych przepisów dot.
rozliczeń rolników
ryczałtowych. Poza tym
może zaistnieć
konieczność zmiany
ustawy w celu
ewentualnego
zweryfikowania stawki
zryczałtowanego zwrotu
podatku dla rolników
ryczałtowych w związku
z nieprzedłużeniem przez
UE derogacji na
stosowanie stawki 3% na
środki produkcji dla
rolnictwa.
Zmiana dotycząca
opodatkowania podatkiem
od czynności
cywilnoprawnych umowy
spółki i jej zmiany.
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Elżbieta ChojnaDuch
Podsekretarz Stanu

MF

Elżbieta ChojnaDuch
Podsekretarz Stanu
MF

bip.mf.gov.pl

Projekt ustawy z dnia 9
września 2000 r. o podatku
od czynności
cywilnoprawnych

Zakres zmian ustawy będzie
uzależniony od zmian w
przepisach wspólnotowych oraz
od orzeczeń Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości

bip.mf.gov.pl

70.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 11 marca
2004 o podatku od
towarów i usług
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7

72.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku
dochodowym od osób
prawnych (CIT)

Naruszenie nr 2006/4093,
dotyczące TWE

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT)

1.Naruszenia nr:
2006/2376, 2006/2351,
2005/2426, dotyczące TWE.
2. Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia
7.11.2007 r., orzekający o
niezgodności z Konstytucją RP
przepisów ustawy
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Elżbieta ChojnaDuch
Podsekretarz Stanu
MF

Elżbieta ChojnaDuch
Podsekretarz Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Zmiana ustawy w zakresie
opodatkowania unijnych
funduszy inwestycyjnych i
emerytalnych oraz
dochodów z odsetek
uzyskiwanych przez unijne
instytucje finansowe
1. Zmiana ustawy w
zakresie wspólnego
rozliczania się
małżonków oraz
niektórych usługodawców
niemających w Polsce
miejsca zamieszkania.
Zmiana PIT w zakresie
opodatkowania
wygranych z gier, loterii i
zakładów wzajemnych
(zmiany będą
uwzględniały rezultat
toczących się obecnie
prac koordynacyjnych
między państwami
członkowskimi UE).
2. Zmiana mająca na celu
usunięcie niezgodności w
zakresie wyłączenia
możliwości odliczenia
przez podatników składek
na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne ponoszonych z
tytułu działalności
wykonywanej poza
granicami Polski

bip.mf.gov.pl

71.
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73.

Uproszczenie dotychczas
obowiązujących regulacji w
zakresie opakowań o ściśle
określonych ilościach
nominalnych, w których
mogą być wprowadzane do
obrotu różnego rodzaju
towary paczkowane.

Zmiany kompleksowe
regulujące całościowo
kwestię poprawy zakładania
działalności gospodarczej i
redukcję biurokracji.
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Dorota Chlebosz
Dyrektor
Departamentu
Prawnego
(DP)
MRR

Anna Bitner
Główny specjalista
DRE

MG

Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

http://bip.
mg.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej

Konieczność implementacji do
prawa krajowego dyrektywy
2007/45/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5
września 2007 r. ustanawiającej
zasady dotyczące nominalnych
ilości produktów w
opakowaniach jednostkowych,
uchylającej dyrektywy Rady
75/106/EWG i 80/232/EWG oraz
zmieniającej dyrektywę Rady
76/211/EWG oraz wynikająca z
niej zmiana obowiązujących
przepisów prawnych w
omawianym zakresie.
Realizacja Programu Partnerstwo
dla Rozwoju Gospodarczego.

Wprowadzenie zmian,
w ustawie o dochodach
jednostek samorządu
terytorialnego, ustawie o
finansach publicznych i
ustawie o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju,
które pozwolą na właściwe,
szybkie i sprawne
wykorzystanie środków
pochodzących z budżetu UE.

http://bip.mg.gov.pl

75.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 6 września
2001 r. o towarach
paczkowanych

Konieczność usprawnienia
systemu wdrażania funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności.

www.mrr.gov.pl

74.

Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku
z wdrażaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności
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6

7

76.

Stworzenie ram prawnych
zachęcających do
podejmowania działań w
zakresie efektywności
energetycznej w całej
gospodarce wraz z
rynkowym mechanizmem
wsparcia w postaci białych
certyfikatów dla działań
związanych z poprawą
efektywności wytwarzania,
przesyłu i użytkowania
energii.
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Andrzej Guzowski
Główny specjalista
Aneta Ciszewska
Starszy specjalista
DE
MG

http://bip.mg.gov.pl

Projekt ustawy o
Implementacja dyrektywy
efektywności energetycznej 2006/32/WE w sprawie
efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług
energetycznych jak również
ustalenia ze szczytu Unii
Europejskiej z dnia 9 marca 2007
r. dotyczące 20 % oszczędności
zużycia energii w UE w roku
2020.
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77.

Głównym celem projektu
jest poprawa warunków
funkcjonowania biur
informacji gospodarczej i
ochrona wierzycieli. Cel
będzie realizowany m.in.
poprzez:
1. Rozszerzenie zakresu
przedmiotowego i
podmiotowego ustawy.
2. Stworzenie możliwości
współpracy biur informacji
gospodarczej z Biurem
Informacji Kredytowej.
3. Zmiana zasad
aktualizacji i usuwania
informacji gospodarczej.
4. Stworzenie podstaw dla
tworzenia przez BIGi
historii wiarygodności
płatniczej podmiotów
występujących w obrocie
gospodarczym.
5. Wyeliminowanie
wątpliwości
interpretacyjnych poprzez
wprowadzenie nowych
definicji oraz zmian
redakcyjnych.
Zmiana ma dotyczyć
ustalenia zakresu rzeczowofinansowego realizacji
inwestycji drogowych
finansowanych z budżetu
państwa i KFD.
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Magdalena
Sobczyńska
Główny specjalista
ds. legislacji
DRE

MG

MI

Jarosław
Waszkiewicz
Dyrektor
Departamentu
Rządowego
Programu Budowy
Dróg i Autostrad

bip.mi.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o autostradach
płatnych oraz KFD

Wynik przeglądu funkcjonowania
przepisów ustawy o
udostępnianiu informacji
gospodarczych dokonany w
oparciu o:
1. badanie efektywności
biur informacji
gospodarczej, liczbę
klientów, liczbę
informacji
gospodarczych
przekazanych do biur,
liczbę odzyskanych
wierzytelności,
2. ankietę przeprowadzoną
wśród biur informacji
gospodarczej oraz
przedsiębiorców,
3. badania jakościowe
postaw podmiotów
gospodarczych i osób
fizycznych wobec
rejestru dłużników i
ustawy o udostępnianiu
informacji
gospodarczych,
4. pomiar obciążeń
administracyjnych
wynikających z ustawy,
zgłaszane postulaty i wnioski,
konsultacje społeczne.
Konieczność zmiany ustawy wynika
z potrzeby ustalenia zapisów
Programu rzeczowo-finansowego
realizacji inwestycji drogowych.

http://bip.mg.gov.pl

78.

Projekt ustawy
zmieniającej ustawę o
udostępnianiu informacji
gospodarczych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

79.

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

Marek
Chmielewski,
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Morskiego

Marek
Chmielewski,
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
MI

MKiDN

Ewa Ziemiszewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Prawno
Legislacyjnego

http://bip.mk
idn.gov.pl

Głównym powodem dla
przeprowadzenia nowelizacji
ustawy o bezpieczeństwie
morskim są zarzuty Komisji
Europejskiej o nieprawidłowe
wdrożenie kilku dyrektyw UE
(m. in. dyrektywy 2002/59
ustanawiającej Wspólnotowy
system monitorowania i
informacji o ruchu statków oraz
dyrektywy 95/21 w sprawie
kontroli państwa portu).
Projekt ustawy o zmianie
Wyrok Trybunału
ustawy o prawie autorskim Konstytucyjnego z dnia 24
i prawach pokrewnych
stycznia 2006 r. uchylający z
dniem 1 września 2006.art. 108
ust. 3 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

Nowelizacja ustawy
związana jest z wejściem w
życie dyrektywy
2005/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
7 września 2005 r. w
sprawie zanieczyszczenia
pochodzącego ze statków
oraz wprowadzenia sankcji
w przypadku naruszenia
prawa (Dz. Urz. UE L 255 z
30.9.2005, str. 11).
Zmiany polegające na
dostosowaniu prawa
polskiego do unijnego oraz
zmiany przepisów
dotyczących żeglarstwa
(wprowadzenie definicji
jachtu komercyjnego i
rekreacyjnego).

bip.mi.gov.pl

81.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeństwie
morskim

Implementacja dyrektywy
2005/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7
września 2005 r. w sprawie
zanieczyszczenia pochodzącego
ze statków oraz wprowadzenia
sankcji w przypadku naruszenia
prawa (Dz. Urz. UE L 255 z
30.9.2005, str. 11).

bip.mi.gov.pl

80.

Projekt ustawy o
zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza
przez statki
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83.
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MKiDN

Przemysław
Nowogórski
Dyrektor
Departamentu
Dziedzictwa
Narodowego

Dariusz Jankowski
Dyrektor
Departamentu
Ochrony Zabytków
MKiDN

MKiDN

MKiDN

Barbara Raczyńska
Dyrektor
Departamentu
Sztuki
Jarosław Czuba
Dyrektor Dep.
PrawnoLegislacyjnego

http://bip.mk http://bip.mkidn.gov
idn.gov.pl
.pl

85.

Projekt zakładać będzie zastąpienie
ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o
Radzie Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa.

http://bip.mkidn.gov.pl

84.

Projekt ustawy w sposób
kompleksowy ureguluje
problematykę ochrony miejsc
pamięci narodowej,
upamiętniających różne
postaci i wydarzenia z dziejów
Narodu i Państwa Polskiego
zlokalizowanych na terenie
kraju i polskich miejsc poza
jego granicami.
Projekt ustawy o zmianie
Konieczność nowelizacji ustawy Projektowane rozwiązania
ustawy o ochronie
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie będą miały na celu
zabytków i opiece nad
zabytków i opiece nad zabytkami zapewnienie zgodności
zabytkami
wynika z faktu zakwestionowania przepisu art. 31 ust. 1
zgodności z Konstytucją RP
ustawy z dnia 23 lipca 2003
przepisu art. 31 ust. 1 ww.
r. o ochronie zabytków i
ustawy przez Trybunał
opiece nad zabytkami z
Konstytucyjny w orzeczeniu z
Konstytucją RP, zgodnie z
dnia 8 października 2007 r.
wytycznymi zawartymi w
uzasadnieniu wyroku
Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 8 października 2007,
Sygn. akt K20/07
Projekt ustawy o zmianie
Wprowadzenie przepisu
Uregulowanie kwestii
ustawy o organizowaniu i
regulującego przyznanie nagród
przyznawania nagród
prowadzeniu działalności
okolicznościowych
okolicznościowych dla
kulturalnej
twórców i animatorów
kultury
Projekt ustawy o Instytucie Projekt ustawy określa zadania,
Projekt ma na celu
Adama Mickiewicza
organizację i zasady działania
regulację sfery
Instytutu A. Mickiewicza
popularyzacji polskiej
kultury i wszechstronnej
wiedzy o Polsce za granicą,
uwzględniając cele polityki
zagranicznej i zagranicznej
polityki kulturalnej.
Projekt ustawy o miejscach
pamięci narodowej

http://bip.mkidn.gov.pl

82.
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88.

89.

Niezgodność delegacji ustawowej
z Konstytucją w zakresie
funduszu socjalnego.
Rozszerzenie delegacji
ustawowej w zakresie
dokumentowania okresów służby
powodujących podwyższenie
podstawy wymiaru emerytury.
Projekt ustawy o zmianie
Zmiana zasad w systemie
ustawy o służbie wojskowej udzielania pomocy finansowej
żołnierzy zawodowych oraz żołnierzom rannym w trakcie
o zmianie niektórych
odbywania służby w misjach
innych ustaw
zagranicznych i członkom rodzin
żołnierzy poległych w trakcie
służby w PKW.
Projekt ustawy o zmianie
Powołanie nowego rodzaju Sił
ustawy o znakach Sił
Zbrojnych – Wojsk Specjalnych
Zbrojnych
implikuje potrzebę dostosowania
Rzeczypospolitej Polskiej
symboliki wojskowej do
aktualnej struktury Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
(określenia nowych znaków Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej).
Projekt ustawy o zmianie
Przeszło roczny okres
ustawy o służbie
obowiązywania ustawy pozwolił
funkcjonariuszy Służby
na wychwycenie pewnych
Kontrwywiadu Wojskowego mankamentów w praktyce
oraz Służby Wywiadu
stosowania przepisów ustawy
Wojskowego
dotyczących uprawnień i
obowiązków funkcjonariuszy.

Dostosowanie brzmienia
upoważnień ustawowych
do obowiązujących
przepisów.

Zmiana zasad przyznawania
zapomóg pomocy
stypendialnej dla dzieci i
pomocy rekonwersyjnej.

Określenie nowego wzoru
orła wojskowego – orła
Wojsk Specjalnych oraz
flagi nowego rodzaju Sił
Zbrojnych – flagi Wojsk
Specjalnych.

Nowelizacja ma na celu
zmianę przepisów
dotyczących:
przechodzenia żołnierzy
zawodowych do służby w
Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego i Służbie
Wywiadu Wojskowego oraz
uprawnień i obowiązków
funkcjonariuszy.
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MON

MON

MON

MON

płk Grzegorz
Sodolski, dyrektor
Departamentu
Spraw Socjalnych

płk Grzegorz
Sodolski, dyrektor
Departamentu
Spraw Socjalnych

płk Marek
Paterek, dyrektor
Departament
Wychowania i
Promocji
Obronności

p. Zbigniew
Lichocki, dyrektor
Biuro Prawne
Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego

www.biuletyn. www.biuletyn.mon.gov
www.biuletyn.mon.gov.pl
mon.gov.pl
.pl

87.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich
rodzin

www.biuletyn.mo
n.gov.pl

86.
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90.

Wdrożenie postanowień nowych
rozporządzeń UE (jaja, mięso)
oraz rozszerzenie katalogu
decyzji o nakaz wycofania
produktu z obrotu w przypadku
podejrzeń, że cała partia
produkcyjna nie spełnia
wymagań jakości handlowej,
zaostrzenie kar za wprowadzanie
do obrotu produktów nie
spełniających wymagań jakości
handlowej, kwestia pracy w
Polsce rzeczoznawców z UE oraz
EFTA i Konfederacji
Szwajcarskiej

Opracowanie jednego,
spójnego projektu nowej
ustawy o rodzinnej opiece
zastępczej, która
określałaby kompleksowo
tworzenie, organizowanie,
finansowanie i
nadzorowanie wszystkich
form rodzinnej opieki
zastępczej.
Wprowadzenie w życie
nowych przepisów dot.
norm handlowych w
odniesieniu do jaj oraz
znakowania mięsa
pochodzącego z bydła w
wieku do 12 miesięcy,
zwiększenie efektywności
kontroli, wprowadzenie
bardziej restrykcyjnych kar
i sankcji
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Marek Bucior
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych
MPiPS

MPiPS

Alina Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu
Świadczeń
Rodzinnych

Jerzy Dąbrowski,
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rynków Rolnych

MRiRW

www.bip.minrol.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o jakości handlowej
artykułów rolnospożywczych oraz
niektórych innych ustaw

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

www.mpips.gov.pl/bip

92.

Projektowana ustawa stanowi
realizację zapowiedzi zawartej w
art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 roku o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Obowiązujące
obecnie przepisy określające
warunki wymagane do
wcześniejszej emerytury mogą
obowiązywać tylko przez okres
przejściowy – aż do całkowitego
wygaszenia.
Projekt ustawy o rodzinnej Gruntowne przebadanie
opiece zastępczej
obowiązujących regulacji w
zakresie opieki nad dzieckiem i
opracowanie nowego projektu w
tym przedmiocie.

www.mpips.gov.pl/bip

91.

Projekt ustawy o
emeryturach dla
niektórych zatrudnionych
w szczególnych warunkach
lub o szczególnym
charakterze

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o płatnościach do
gruntów rolnych, płatności
cukrowej i płatności do
pomidorów

Konieczność wdrożenia
przepisów dotyczących
wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania określonych
w art. 4 rozporządzenia
1782/2003 w obszarze
środowisko naturalne

Zmiana przepisów ustawy
dotyczących zakresu
kontroli rolników
wnioskujących o przyznanie
płatności oraz kompetencji
kontrolnych agencji
płatniczej

93.
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MRiRW

Joanna Czapla
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Płatności
Bezpośrednich

www.bip.minro
l.gov.pl

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o rejestracji i
ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i
środków spożywczych oraz
produktach tradycyjnych

Dostosowanie dotychczasowych
regulacji do przepisów prawa
wspólnotowego:
Rozporządzenie Rady (WE) NR
509/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie produktów rolnych i
środków spożywczych będących
gwarantowanymi tradycyjnymi
specjalnościami (Dz. Urz. UE L
93 z dnia 31.03.2006, str.1)
Rozporządzenie Rady (WE) NR
510/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw
pochodzenia produktów rolnych i
środków spożywczych (Dz. Urz.
UE L 93 z dnia 31.03.2006,
str.12)
Rozporządzenie Komisji (WE)
NR 1216/2007 z dnia 18
października 2007 r.
ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr
509/2006 w sprawie produktów
rolnych i środków spożywczych
będących gwarantowanymi
tradycyjnymi specjalnościami
(Dz. Urz. UE L 275 z dnia
19.10.2007, str.3)
Rozporządzenie Komisji (WE)
NR 1898/2006 z dnia 14 grudnia
2006 r. określające szczegółowe
zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr
510/2006 w sprawie ochrony
oznaczeń geograficznych i nazw
pochodzenia produktów rolnych i
środków spożywczych (Dz. Urz.

Projektowane zmiany
wynikają ze zmian we
wspólnotowym systemie
rejestracji i ochrony nazw
pochodzenia i oznaczeń
geograficznych produktów
rolnych i środków
spożywczych oraz
produktów będących
gwarantowanymi
tradycyjnymi
specjalnościami.
Proponowane zmiany
dotyczą terminologii
stosowanej w systemie
wspólnotowym oraz mają
m.in. na celu oddzielenie, w
przypadku Głównego
Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych funkcji
organu kontrolującego
zgodność procesu produkcji
produktów rolnych i
środków spożywczych ze
specyfikacją od funkcji
organu nadzorującego
jednostki certyfikujące,
które również
przeprowadzają kontrolę
zgodności procesu
produkcji produktów
regionalnych i tradycyjnych
ze specyfikacją.

94.

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl
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Dariusz
Goszczyński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Programowania i
Analiz

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Istotą projektu są
zagadnienia z zakresu
prawa wspólnotowego,
które pozostawione są do
rozstrzygnięcia dla państwa
członkowskiego
Projekt ustawy o
Ustawa stwarza podstawowe
Ustawa wskazuje: system
wspieraniu
ramy prawne realizacji Programu instytucjonalny realizacji
zrównoważonego rozwoju
Operacyjnego.
Programu Operacyjnego,
sektora rybackiego z
ogólne zasady udzielania
udziałem Europejskiego
pomocy finansowej oraz
Funduszu Rybackiego
zawiera delegację do
wydania odpowiednich
rozporządzeń.
Projekt ustawy o
Wdrożenie EUWT w Polsce
W ustawie o EUWT zostaną
Europejskim Ugrupowaniu zgodnie z rozporządzeniem
określone przepisy
Współpracy Terytorialnej Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące przystępowania
w sprawie Europejskiego
polskich podmiotów do
Ugrupowania Współpracy
EUWT oraz tworzenia i
Terytorialnej z dnia 5 lipca 2006 funkcjonowania EUWT z
r.
siedzibą na terenie Polski.
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MRiRW

MRIRW

Bogumiła
Kasperowicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rynków Rolnych

Dyrektor
Departamentu
Rybołówstwa

Dyrektor
Departamentu
Rybołówstwa
MRIRW

MRR

Marcin Łata
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Współpracy
Terytorialnej
(DWT)

www.mrr.gov.p
l

98.

Konieczność dostosowania
prawodawstwa krajowego
do przepisów
wspólnotowych w zakresie
wspólnej organizacji rynku
wina

www.bip.minrol.g
ov.pl

97.

Projekt ustawy o
rybołówstwie morskim

W wyniku unijnej reformy na
rynku wina zachodzi potrzeba
dokonania nowelizacji ustawy z
22.01.2004 r. o wyrobie i
rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i
organizacji rynku wina (Dz.U. z
2004 r. Nr 34 poz. 292)
Zasadnicze zmiany związane są z
koniecznością dostosowania
ustawy o rybactwie morskim do
nowych przepisów Unii
Europejskiej

www.bip.mi
nrol.gov.pl

96.

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

www.bip.minrol.g
ov.pl

95.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Wypełnienie zobowiązań
zawartych w dyrektywie Rady nr
2004/80/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. odnoszącej się do
kompensaty, w zakresie w jakim
państwa członkowskie mogą
wprowadzić system kompensaty
dla ofiar przestępstw, niezależnie
od tego kiedy dane przestępstwo
zostało popełnione lub
ograniczyć możliwość
dochodzenia kompensaty tylko
do przestępstw popełnionych po
30 czerwca 2005 roku.
Przyczyną wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie są orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 19 kwietnia 2006 r. oraz 8
listopada 2006 r. stwierdzające
niezgodność z Konstytucją
niektórych przepisów ustawy Prawo o adwokaturze oraz
ustawy o radcach prawnych, w
szczególności w zakresie
uprawnień do złożenia egzaminu
zawodowego bez konieczności
odbycia aplikacji adwokackiej
lub radcowskiej oraz legitymacji
komisji egzaminacyjnych
powoływanych przez Ministra
Sprawiedliwości do
przeprowadzenia egzaminu
zawodowego (adwokackiego lub
radcowskiego) i powstałe na tym
tle luki prawne.

Proponowana nowelizacja
przewiduje stosowanie
przepisów ustawy do
przestępstw popełnionych
od dnia 1 lipca 2005 r. (art.
1 projektu) wypełni
zobowiązanie zawarte w
dyrektywie Rady nr
2004/80/WE z dnia 29
kwietnia 2004 r. odnoszącej
się do kompensaty dla ofiar
przestępstw.

99.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo o
adwokaturze, ustawy o
radcach prawnych oraz
ustawy - Prawo o
notariacie

Ewentualne wskazanie
katalogu osób
uprawnionych do wpisu na
listę adwokatów/radców
prawnych bez obowiązku
odbycia aplikacji.
Ewentualne wskazanie
katalogu osób
uprawnionych do zdawania
egzaminu adwokackiego /
radcowskiego bez
obowiązku odbycia
aplikacji.
Konstrukcja komisji
egzaminacyjnych do
przeprowadzenia
egzaminów zawodowych.
Kształt egzaminu
zawodowego.
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Prokurator
Wiesława
Kaczorowska
Departament
Legislacyjno Prawny
MS

Wioletta Pisarek główny specjalista
referendarz sądowy
Departament
Nadzoru nad
Aplikacjami
Prawniczymi

MS

www.ms.gov.pl

100.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o państwowej
kompensacie
przysługującej ofiarom
przestępstw

www.ms.gov.pl

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

1)Potrzeba regulacji w zakresie
międzynarodowego postępowania
cywilnego i dostosowania do
przepisów prawa europejskiego.

Projekt dotyczy
międzynarodowego
postępowania cywilnego i
ma na celu aktualizację
obecnych uregulowań, w
celu zbliżenia do
stosowanych w Europie
rozwiązań, ułatwienia
międzynarodowego obrotu
prawnego oraz do
dostosowania do
rozporządzenia WE z
12.12.2006 1896/2008
(europejski nakaz zapłaty) i
rozporządzenia WE z
11.07.2007 861/2007
(europejskie postępowania
w sprawie drobnych
roszczeń).
Zmiana ustawy w celu
nowego uregulowania
statusu asesorów sądowych.

101.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz
o zmianie innych ustaw

Zmiana konieczna w związku z
wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z 24
października 2007 r. (sygn. akt
SK 7/06).

MS

MS
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Sędzia Jacek
Saramaga
Departament
Legislacyjno –
Prawny
Agnieszka
Słoczyńska –
Witczak –
Departament
Współpracy
Międzynarodowej i
Prawa
Europejskiego

Minister
Sprawiedliwości
podjął decyzję o
powołaniu zespołu
eksperckiego w
sprawie statusu
asesorów
sądowych.
Departament
Nadzoru nad
Aplikacjami
Prawniczymi,
Departament Kadr
Krajowe Centrum
Kształcenia Kadr
Sądów
Powszechnych i
prokuratury

www.ms.gov.pl

102.

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

www.ms.gov.pl

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy
o zmianie ustawy kodeks
postępowania cywilnego
oraz o zmianie innych
ustaw

Celem projektu będzie
przyśpieszenie i uproszczenie
postępowania nakazowego i
upominawczego

Celem projektu będzie
przyśpieszenie i uproszczenie
postępowań w sprawach
gospodarczych

Stworzenie jednego
ogólnokrajowego sądu, do
którego wnoszone byłyby
pozwy w formie
elektronicznej (bez
dołączania dowodów) i
którego orzeczenia
uprawomacniałyby się w
wypadku braku sprzeciwu
bądź zarzutów, zaś w razie
ich wniesienia pozwy
przekazywane byłyby do
rozpoznania sądowi
właściwemu miejscowo
Wprowadzenie zasady
pisemności postępowania w
trybie zwykłym oraz
umożliwienie prowadzenia
dowodów osobowych przez
asesorów sądowych,
referendarzy sądowych i
asystentów sędziego
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Departament Sądów
Powszechnych
Departament
CORSiIR;
Departament
Organizacyjny
MS

Departament Sądów
Powszechnych
Departament Kadr
MS

www.ms.gov.pl

104.

Projekt ustawy
o zmianie ustawy kodeks
postępowania cywilnego
oraz o zmianie innych
ustaw

www.ms.gov.pl

103.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o narodowych
funduszach inwestycyjnych
i ich prywatyzacji

Potrzeba nowelizacji ustawy
wynika ze zmian jakie zaszły w
strukturze kapitałowej, sposobie i
celach działania narodowych
funduszy inwestycyjnych. Skarb
Państwa nie posiada akcji w
żadnym z narodowych funduszy
inwestycyjnych stąd
posługiwanie się przez te
podmioty w firmie określeniem
"narodowy" lub skrótem "NFI"
nie odpowiada faktycznemu
stanowi i wprowadza w błąd co
do składu akcjonariatu i
charakteru tych spółek. Również
posługiwanie się przez te
podmioty w firmie zwrotem
"fundusz inwestycyjny" sugeruje,
iż są to podmioty działające na
podstawie ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach
inwestycyjnych, co jest
niezgodne ze stanem
rzeczywistym, gdyż spółki te
funkcjonują na podstawie
przepisów kodeksu spółek
handlowych.

Projektowana ustawa uchyli
w ustawie o narodowych
funduszach inwestycyjnych
i ich prywatyzacji przepisy
uprawniające podmioty
gospodarcze utworzone na
podstawie tej ustawy do
posługiwania się w firmie
określeniem "narodowy
fundusz inwestycyjny" lub
skrótem "NFI" oraz
zobliguje je do zmiany
firmy we wskazanym
terminie.

105.

Urszula
Mikołajczyk -radca
ministra w
Departamencie
Instytucji
Finansowych
MSP

www.msp.gov.pl

57

Urszula Pałaszek
– Dyrektor
Departamentu
Instytucji
Finansowych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

1

2

3

106.

Projekt ustawy
regulującej zasady
wykonywania nadzoru
właścicielskiego
Skarbu Państwa

Doświadczenia zebrane
podczas stosowania przepisów
ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji wskazuje na
potrzebę zintensyfikowania
nadzoru właścicielskiego
sprawowanego przez Ministra
Skarbu Państwa nad spółkami
z udziałem Skarbu Państwa.
Obecne brzmienie ustawy nie
zapewnia wystarczającej
elastyczności niezbędnej dla
skutecznego zarządzania
spółkami Skarbu Państwa, nie
pozwalając na stosowanie
rozwiązań umożliwiających
skuteczne motywowanie
kadry zarządzającej spółek
oraz dokonywania efektywnej,
pozytywnej, selekcji
członków organów spółek
Skarbu Państwa
Zachodzi także konieczność
dokonania zmian w zakresie
procedur prywatyzacyjnych
zmierzających do przyspieszenia
i usprawnienia procesu
prywatyzacji.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

4

5

6

7

Zapewnienie Ministrowi Skarbu
Państwa
instrumentów
pozwalających na prowadzenie
bardziej efektywnego nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Skarbu Państwa oraz
skuteczniejszej
polityki
prywatyzacyjnej.
Projektowana ustawa zastąpi kilka
ustaw, które obecnie regulują
zasady wykonywania nadzoru
właścicielskiego Skarbu Państwa:
1) ustawę o komercjalizacji
i
prywatyzacji,
2)
ustawę
o
zasadach
wykonywania
uprawnień
przysługujących
Skarbowi
Państwa,
3) ustawę o wynagradzaniu osób
kierujących
niektórymi
podmiotami prawnymi,
4)ustawę
o
szczególnych
uprawnieniach Skarbu Państwa
w niektórych spółkach o
istotnym
znaczeniu
dla
porządku
publicznego
lub
bezpieczeństwa publicznego.
Proponowane zmiany zmierzają
do
zwiększenia
efektywności
nadzoru właścicielskiego Skarbu
Państwa nad przedsiębiorstwami
publicznymi.
Projektowana
ustawa
ujednolici
zasady
wykonywania
nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Skarbu Państwa oraz
wzmocni
nadzór
nad
przedsiębiorstwami państwowymi.
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Marcin Moryń
Dyrektor
Departamentu
Prawnego

MSP

– www.msp.gov.pl

Adrian Charzyński
–
Naczelnik
Wydziału Obsługi
Prawnej
III
w
Departamencie
Prawnym
Krzysztof Majewski
–
Główny
specjalista
ds.
legislacji
w
Departamencie
Prawnym

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu
pozostawienia
nieruchomości
poza
obecnymi
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o realizacji prawa do
rekompensaty
z
tytułu
pozostawienia
nieruchomości
poza
obecnymi
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej nie
uwzględnia grupy osób, które
pozostawiły
mienie
poza
obecnymi granicami RP w
związku z wojną rozpoczętą w
1939r., repatriowali się na
podstawie
umowy
z
dnia
25.03.1957r. i tym samym
utrudnia im uzyskanie prawa do
rekompensaty. Ustawa określa
nieprecyzyjne wymogi stawiane
przed osobami występującymi o
potwierdzenie
prawa
do
rekompensaty,
nie
określa
kolejności wypłat rekompensat
osobom uprawnionym oraz nie
określa,
który
organ
jest
właściwy
do
stwierdzenia
nieważności
zaświadczeń
i
decyzji wydanych na podstawie
przepisów odrębnych, co jest
przyczyną negatywnych sporów
kompetencyjnych
w
tych
sprawach.

Rozszerzenie kręgu osób
uprawnionych do realizacji
prawa do rekompensaty.
Uściślenie
wymagań
stawianych
wnioskodawcom,
występującym
o
potwierdzenie prawa do
rekompensaty,
określenie
terminu kolejności wypłat
rekompensat
osobom
uprawnionym,
umożliwienie tym osobom
optymalnej realizacji prawa
do
rekompensaty.
Określenie, który organ jest
właściwy w sprawach o
stwierdzenie
nieważności
zaświadczeń
i
decyzji
wydanych na podstawie
przepisów odrębnych.

107.

MSP

Krzysztof Kulik
Naczelnik
Wydziału

i

www.msp.gov.pl
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Andrzej
Relidzyński
-Dyrektor
Departamentu
Ewidencji,
Reprywatyzacji
Rekompensat
Udostępniania
Akcji

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

108.

1) Dostosowanie do regulacji
unijnych i Międzynarodowej
Komisji Stanu Cywilnego prawa
o aktach stanu cywilnego,
kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego oraz kodeksu
cywilnego,
2) Wpisanie aktualnych regulacji
oraz doprecyzowanie przepisów
budzących obecnie wątpliwości
interpretacyjne,
3) Doprecyzowanie właściwości
rzeczowej organów administracji
publicznej oraz trybu
postępowania w sprawach o
zmianę imienia i nazwiska.

Celem projektowanej
nowelizacji ustawy o
usługach turystycznych jest
m.in. usuwanie barier w
prowadzeniu działalności
gospodarczej w zakresie
świadczenia usług
turystycznych,
z jednoczesnym
zachowaniem głównego
celu ustawy jakim jest
ochrona konsumentów tych
usług, jak również
tworzenie ram prawnych dla
bardziej skutecznego
ograniczania zjawiska
szarej strefy w sektorze
turystyki.
Stworzenie klarownych i
jednoznacznych przepisów
prawa:
- dostosowanie zakresu
podmiotowego i
przedmiotowego do
społecznego i prawnego
kontekstu stosowania
przepisów,
- likwidacja trudności
interpretacyjnych
skutkujących wydawaniem
uchylanych przez sądy
administracyjne decyzji.
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Pan Sławomir
Skrzydlewski
główny specjalista ds.
legislacji
Departament
Turystyki

MSiT

Małgorzata Piotrak
– Dyrektor
Departamentu
Spraw
Obywatelskich

MSWiA

Barbara Łapińska
– Główny
Specjalista w
Zespole Stanu
Cywilnego
Departamentu
Spraw
Obywatelskich

bip.mswia.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
imion i nazwisk w miejsce
dotychczas obowiązującej
ustawy z dnia 15 listopada
1956 r. o zmianie imion i
nazwisk

Dostosowanie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 223, poz. 2269, z późń. zm.)
do dynamicznie zmieniającego
się otoczenia prawnego i rynku
usług turystycznych w Polsce.

www. bip.msport.gov.pl

109.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o usługach
turystycznych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

3

4

5

6

7

Konieczność usunięcia
nieścisłości oraz doprecyzowania
niektórych artykułów, które
zostały dostrzeżone w czasie
obowiązywania ustawy, w sposób
usuwający wątpliwości
interpretacyjne.

1) Jednoznaczne określenie osób
małoletnich uprawnionych do
wniesienia ulgowej opłaty za
wydanie dokumentu
paszportowego w sposób nie
budzący wątpliwości
interpretacyjnych,
2) Zmiana przepisu dotyczącego
wydania dokumentu
paszportowego osobom
małoletnim,
3) Wprowadzenie utraty ważności
dokumentu paszportowego w
przypadku zmiany danych, które
są zamieszczane w tych
dokumentach oraz wprowadzenie
obowiązku wymiany dokumentu
zawierającego dane, które uległy
zmianie,
4) Uporządkowanie przepisów
dotyczących właściwości
miejscowej organów
uprawnionych do wydania
paszportu,
5) Zmiana delegacji ustawowej do
wydania rozporządzeń
wykonawczych:
- w sprawie dokumentów
paszportowych oraz trybu
postępowania w przypadku
ujawnienia fałszerstw lub wad w
tych dokumentach,
- w sytuacji ich zniszczenia oraz
w sprawie opłat za wydanie
dokumentu paszportowego oraz
ich zwrotu.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

1

2

110.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 13 lipca 2006
r. o dokumentach
paszportowych

Barbara Kaczmarek
– Naczelnik
Wydziału
Paszportów
Departamentu
Spraw
Obywatelskich
MSWiA

bip.mswia.gov.pl
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Małgorzata Piotrak
– Dyrektor
Departamentu
Spraw
Obywatelskich

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

3

4

5

6

7

Wykonanie prawa UE (wdrożenie
dyrektywy Rady 2001/40/WE z
dnia 28 maja 2001 r. w sprawie
wzajemnego uznawania decyzji o
wydalaniu obywateli państw
trzecich oraz decyzji Rady z dnia
23 lutego 2004 r. określającej
kryteria oraz uzgodnienia
praktyczne dotyczące
rekompensaty dysproporcji
finansowych wynikających ze
stosowania dyrektywy Rady
2001/40/WE z dnia 28 maja 2001
r. w sprawie wzajemnego
uznawania decyzji o wydalaniu
obywateli państw trzecich).

Dostosowanie obowiązujących
regulacji dotyczących wjazdu,
pobytu, przejazdu i wyjazdu
cudzoziemców z terytorium RP do
rozwiązań przewidzianych we
wdrażanej dyrektywie Rady oraz
decyzji Rady. Dalsze
dostosowanie przepisów do
wymogów wynikających z wejścia
Rzeczypospolitej Polskiej do
obszaru Schengen oraz
wprowadzenia zasad
wynikających ze Wspólnych
Instrukcji Konsularnych dla misji
dyplomatycznych i urzędów
konsularnych dotyczących wiz.
Uwzględnienie rozwiązań
przewidzianych w orzeczeniach
Trybunału Sprawiedliwości WE
podjętych na podstawie Układu
ustanawiającego stowarzyszenie
pomiędzy Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Turcją, który
został podpisany dnia 12 września
1963 r. w Ankarze przez
Republikę Turcji, z jednej strony
oraz Państwa członkowskie EWG
i Wspólnotę, z drugiej strony, i
który został zawarty,
zatwierdzony i ratyfikowany w
imieniu Wspólnoty mocą decyzji
Rady nr 64/732/EWG z dnia 23
grudnia 1963 r., rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2760/72 z dnia 19
grudnia
1972 r. dotyczącego
zawarcia Protokołu dodatkowego
oraz Protokołu finansowego,
podpisanego dnia 23 listopada
1970 r. załączonych do Układu
ustanawiającego stowarzyszenie
między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Turcją i
odnoszącego się do środków,
które należy podjąć w celu ich
wprowadzenia w życie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

1

2

111.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach
oraz niektórych innych
ustaw

MSWiA

bip.mswia.gov.pl
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Tomasz Lipski –
Dyrektor
Departamentu
Legalizacji Pobytu i
Wykazu
Cudzoziemców
Urzędu do Spraw
Cudzoziemców

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

112.

1) Procedury umożliwiające
uczestniczenie
funkcjonariuszy Straży
Granicznej w zespołach
RABIT na terytorium
innych Państw
Członkowskich,
2) Podstawa do
przyjmowania zespołów
RABIT na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
3) Rozszerzenie uprawnień
Straży Granicznej o
uprawnienia do kontroli
legalności zatrudnienia
cudzoziemców .

Marcin
Własnowolski –
Dyrektor Biura
Prawnego Komendy
Głównej Straży
Granicznej

MSWiA

Zmiana definicji
świadczenia usługi drogą
elektroniczną,
wprowadzenie do ustawy
punktu kontaktowego.

Maciej Groń
-Starszy Specjalista
Departamentu
Informatyzacji
MSWiA
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Waldemar
Popławski – Z-ca
Dyrektora Biura
Prawnego Komendy
Głównej Straży
Granicznej

bip.mswia.gov.pl

1) Stworzenie ram prawnych dla
stosowania rozporządzenia
Nr 863/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
11 lipca 2007 r. ustanawiającego
mechanizm tworzenia zespołów
szybkiej interwencji na granicy
oraz zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr
2007/2004 w odniesieniu do
mechanizmu i określające
uprawnienia i zadania
zaproszonych funkcjonariuszy
(tzw. RABIT),
2) Potrzeba stworzenia
uprawnień w zakresie kontroli
prawidłowości pobytu
cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt ustawy o zmianie
Wdrożenie do krajowego
ustawy o świadczeniu usług porządku prawnego postanowień
drogą elektroniczną
Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady
2000/31/WE z dnia 8 czerwca
2000 roku w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług w
ramach społeczeństwa
informacyjnego, w szczególności
handlu elektronicznego w ramach
rynku wewnętrznego (dyrektywa
o handlu elektronicznym).

bip. mswia.gov.pl

113.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy
państwowej i ustawy o
Straży Granicznej

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Konieczność osiągnięcia celów
zawartych w dyrektywie Rady
1999/31/WE w sprawie
składowania odpadów i Traktacie
Akcesyjnym oraz innych
wynikających z członkowstwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej, a także w
Krajowym planie gospodarki
odpadami 2010 (Kpgo2010).
Przyczyną proponowanych w
projekcie zmian jest również
konieczność usprawnienia
wydatkowania środków
finansowych pochodzących z
opłat i kar ustanowionych
przepisami z zakresu gospodarki
odpadami.

-umożliwienie zamykania
składowisk odpadów
niespełniających wymagań
prawnych z urzędu,
-wprowadzenie od 2010 r.
zakazu składowania
niektórych rodzajów
odpadów,
-wprowadzenie środków
dyscyplinujących
przedsiębiorców do
przestrzegania przepisów
ustawy o odpadach
-zmiana sposobu
planowania gospodarki
odpadami.
-poprawa w zakresie
wydatkowania środków na
działania w zakresie
gospodarki odpadami.
Projekt ustawy o dostępie
Przyczyną wyodrębnienia z
Projekt ma na celu
do informacji o środowisku ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wyodrębnienie, z ustawy z
i jego ochronie oraz o
– Prawo ochrony środowiska
dnia 27 kwietnia 2001 r. –
ocenach oddziaływania na (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
Prawo ochrony środowiska
środowisko
902 ze zm.), przepisów
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
dotyczących dostępu do
poz. 902 ze zm.), przepisów
informacji o środowisku i jego
dotyczących dostępu do
ochronie oraz ocen
informacji o środowisku i
oddziaływania na środowisko, w jego ochronie oraz ocen
oddzielny akt prawny, jest
oddziaływania na
ułatwienie stosowania
środowisko, w oddzielny
przedmiotowych przepisów przez akt prawny, a także
organy administracji i
wprowadzenie w tych
inwestorów.
przepisach zmian mających
na celu usprawnienie
procedury oceny
oddziaływania na
środowisko.
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Łukasz Turowski
specjalista w DGO

MŚ

Ewa Florkiewicz
Radca Ministra w
Dep. Ocen
Oddziaływania na
Środowisko

MŚ

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

115.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych innych
ustaw

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

114.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Agnieszka Busza
starszy inspektor w
DGO

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

116.

Projekt ustawy o bateriach
i akumulatorach oraz
zużytych bateriach i
akumulatorach

Konieczność transpozycji do dnia Projekt ustawy określa:
26 września 2008 r. dyrektywy
- wymagania, jakim
2006/66/WE Parlamentu
powinny odpowiadać
Europejskiego i Rady z dnia 6
wyprodukowane i
września 2006 r. w sprawie
wprowadzone do obrotu
baterii i akumulatorów oraz
baterie i akumulatory oraz
zużytych baterii i akumulatorów
urządzenia;
oraz uchylającej dyrektywę
- obowiązki
91/157/EWG.
wprowadzających baterie i
akumulatory;
- obowiązki użytkowników
końcowych baterii i
akumulatorów;
- obowiązki w zakresie
zbierania, przetwarzania,
recyklingu i
unieszkodliwiania
zużytych baterii i
akumulatorów;
- zasady ustalania i
pobierania opłaty
produktowej, opłaty
depozytowej oraz opłaty za
wprowadzanie do obrotu
baterii i akumulatorów.
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MŚ

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

117.

Projekt ustawy o Urzędzie
Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych

Projekt ustawy przewiduje:
• nadanie Prezesowi
Urzędu uprawnień
organu I instancji;
• usprawnienie procesu
rejestracji;
•
wykonanie prawa UE
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Marek Twardowski
Podsekretarz Stanu

MZ

www.mz.gov.pl

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
W projekcie wprowadzone
zostaną przepisy zwiększające
przejrzystość działalności
Urzędu, a także przepisy
antykorupcyjne. Przyjęte
rozwiązania są zgodne z art.
126 b dyrektywy 2004/27/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 31 marca 2004 r.
zmieniających dyrektywę
2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu
dotyczącego produktów
leczniczych stosowanych u
ludzi (Dz. Urz. UE L 136 z
30.04.2004, str. 34; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 262).
Przepisy wyżej wymienionej
dyrektywy powinny zostać
wdrożone do krajowego
porządku prawnego do dnia 30
października 2005 r.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Celem przedstawionej
nowelizacji projektu ustawy jest
dostosowanie polskiego
ustawodawstwa w obszarze
pobierania przechowywania i
przeszczepiania komórek, tkanek
i narządów do wymagań
dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r 2004/23/WE oraz
dyrektywy Komisji : 2006/86/WE

Celem przedstawionej
nowelizacji projektu ustawy
jest dostosowanie polskiego
ustawodawstwa w obszarze
pobierania przechowywania
i przeszczepiania komórek,
tkanek i narządów do
wymagań dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 31 marca 2004
r 2004/23/WE oraz
dyrektywy Komisji :
2006/86/WE oraz
rozszerzenie zakresu
regulacji o kwestie
związane z komórkami
rozrodczymi oraz
zarodkami a także rozrodem
wspomaganym

118.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i
przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów

MZ

www.mz.gov.pl
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Andrzej Witold
Włodarczyk
Podsekretarz Stanu

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Nowelizacja ustawy wynika z
konieczności uwzględnienia w
prawie krajowym przepisów:
- rozporządzenia (WE) nr 1924/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
oświadczeń żywieniowych i
zdrowotnych dotyczących żywności
– zmiany wymaga definicja
oświadczenia żywieniowego oraz
projekt musi zostać uzupełniony o
definicję oświadczenia zdrowotnego.
- rozporządzenia (WE) nr 1925/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
dodawania do żywności witamin i
składników mineralnych oraz
niektórych innych substancji –
zmiany wymagają przepisy
dotyczące wzbogacania żywości
witaminami lub składnikami
mineralnymi w celu zapobiegania
niedoborom lub korygowania
niedoborów jednego lub kilku
składników odżywczych.
Projekt ustawy wdraża również, w
zakresie wprowadzenia nowych
definicji preparatów do
początkowego żywienia niemowląt i
preparatów do dalszego żywienia
niemowląt, przepisy dyrektywy
Komisji 2006/141/WE z dnia 22
grudnia 2006 r. w sprawie
preparatów do początkowego
żywienia niemowląt i preparatów do
dalszego żywienia niemowląt oraz
zmieniającej dyrektywę
1999/21/WE).

Celem wprowadzenia zmian
w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i
żywienia jest konieczność
pełnego dostosowania
przepisów krajowych do
prawa wspólnotowego.

119.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia

Krzysztof
Grzegorek
Sekretarz Stanu
Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor
Sanitarny
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MZ

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

3

4

5

6

7

Projekt przewiduje
implementację przepisów
dyrektyw dyrektywy Komisji
2005/28/WE z dnia 8 kwietnia
2005 r. ustalającej zasady oraz
szczegółowe wytyczne Dobrej
Praktyki Klinicznej
w odniesieniu do badanych
produktów leczniczych
przeznaczonych do stosowania u
ludzi, a także wymogi ich
wytwarzania oraz importu, zmian
w funkcjonowaniu komisji
Bioetycznych, ograniczeń
koncentracji na rynku
farmaceutycznym i ujednolicenia
cen produktów leczniczych
Ponadto celem projektu jest:
1. Doprecyzowanie oraz
kompleksowe uregulowanie
spraw związanych z
bezpieczeństwem i jakością
produktów leczniczych.
2. Pionizacja – umieszczenie
wojewódzkich inspektorów
farmaceutycznych w strukturach
administracji niezespolonej.

Konieczność implementacji
dyrektywy 2005/28/WE Komisji
Europejskiej z dnia 8 kwietnia
2005 r. ustalającej zasady oraz
szczegółowe wytyczne dobrej
praktyki klinicznej w odniesieniu
do badanych produktów
leczniczych przeznaczonych do
stosowania u ludzi, a także
wymogi ich wytwarzania oraz
importu.
2. Ponadto wprowadzenie
przepisów doprecyzowujących
obowiązujące przepisy
ograniczające koncentrację na
rynku farmaceutycznym oraz
zmiany w ustawie o cenach i
ustawie o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w tym
wprowadzenie sztywnych cen i
marż refundowanych produktów
leczniczych.
3. Wprowadza się obowiązek
informowania MZ o decyzjach
wycofujących produkty lecznicze;
oraz nałożono obowiązki na
lekarzy związane ze zgłaszaniem
działań niepożądanych produktu
leczniczego.
4. Celem zaproponowanych zmian
jest usytuowanie wojewódzkich
inspektorów farmaceutycznych
oraz zadań wojewódzkich
laboratoriów kontroli jakości
leków działających przy
wojewódzkich inspektoratach
farmaceutycznych.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

1

2

120.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
farmaceutyczne oraz o
zmianie niektórych innych
ustaw

MZ

www.mz.gov.pl
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

121.

Projekt implementując do
krajowego porządku
prawnego dyrektywę
2007/47/WE, będzie
obejmował wszystkie
zmiany w dyrektywie
93/42/EWG i 90/385/EWG,
które wprowadziła
dyrektywa 2007/47/WE a
także modyfikacje
wynikające z doświadczeń
zebranych w latach 2004 –
2007 w zakresie
funkcjonowania ustawy o
wyrobach medycznych.
Aktualnie w 2007r. KE
Dla przeprowadzenia
przedstawiła projekt
powszechnego spisu
rozporządzenia PE i Rady w
rolnego, zgodnie z art. 9
sprawie badań struktury
ustawy o statystyce
gospodarstw rolnych. RM w
publicznej, konieczne jest
stanowisku Rządu poparła ten
uchwalenie ustawy, która
projekt, co skutkuje
określi zakres podmiotowy i
przeprowadzeniem ok. 2010r.
przedmiotowy spisu, jego
powszechnego spisu rolnego
organizację, obowiązki
uwzględniającego potrzeby
podmiotów objętych tym
informacyjne UE i użytkowników spisem.
krajowych.
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MZ

Sławomir
Brodziński
Dyrektor Generalny
Prezes GUS
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Projekt ustawy o
powszechnym spisie
rolnym w 2010 r.

Implementacja dyrektywy
2007/47/WEoraz modyfikacje
przepisów w związku z
funkcjonowaniem w latach 20042007 ustawy o wyrobach
medycznych.

www.mz.gov.pl

122.

Projekt ustawy
zastępującej ustawę o
wyrobach medycznych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Aktualnie obowiązujące
rekomendacje Biura
statystycznego ONZ, EKG ONZ
oraz UE, zatwierdzone na
konferencji Statystyków
Europejskich (CES) w czerwcu
2006r. zalecają przeprowadzenie
spisu ludności i mieszkań ok.
2011r. RM w stanowisku Rządu
poparł ten projekt, co skutkuje
przeprowadzeniem ok. 2010r.
narodowego spisu powszechnego
ludności i mieszkań
uwzględniającego potrzeby
informacyjne UE i użytkowników
krajowych.

Dla przeprowadzenia
powszechnego spisu
rolnego, zgodnie z art. 9
ustawy o statystyce
publicznej, konieczne jest
uchwalenie ustawy, która
określi zakres podmiotowy i
przedmiotowy spisu, jego
organizację, obowiązki
podmiotów objętych tym
spisem.

123.

Projekt ustawy o
narodowym spisie
powszechnym ludności i
mieszkań w 2011r.

Prezes GUS

ww.stat.gov.pl/bip
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