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LIPIEC - WRZESIEŃ
1.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o działach
administracji rządowej

2

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

MEN

www.men.gov.pl/bip

Uczenie się osób dorosłych dotyczy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o
działalności wszystkich ministrów
działach administracji rządowej zakłada:
odpowiedzialnych za działy
− włączenie ministrów właściwych
administracji rządowej. Dzięki
w realizację polityki związanej
włączeniu wszystkich ministrów
z kształceniem dorosłych w obszarach
w proces uczenia się dorosłych, możliwe
zawodowych właściwych dla
będzie uzyskanie przejrzystego
poszczególnych działów,
wachlarza aktywności edukacyjnej
− koordynacyjną rolę ministra
dorosłych w Polsce, w tym osób
właściwego do spraw oświaty
pracujących, nieaktywnych
i wychowania, działającego
ekonomicznie, bezrobotnych i seniorów,
w porozumieniu z ministrem
tak aby uzyskać pełen obraz ich
właściwym do spraw szkolnictwa
kompetencji i kwalifikacji.
wyższego, w sprawach Krajowych
Ram Kwalifikacji (KRK) i Krajowego
Systemu Kwalifikacji (KSK),
− właściwość ministra kierującego
działem gospodarka w sprawach
kształcenia dorosłych nieobjętych
właściwością pozostałych ministrów.
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Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w
życie rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU). Rozporządzenie to zakłada, że
dla celów zryczałtowanego podatku
dochodowego od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne,
podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz podatku dochodowego
od osób prawnych stosuje się do dnia 31
grudnia 2008 r., PKWiU w brzmieniu
ogłoszonym w rozporządzeniu z dnia 18
marca 1997 r. Z tego względu od 1
stycznia 2009 r. do ustaw podatkowych
należałoby wdrożyć PKWiU 2008.
Warunkiem niezbędnym do realizacji
tego zadania jest otrzymanie w
odpowiednim terminie:
• pełnej klasyfikacji PKWiU 2008,
wraz z objaśnieniami,
• pełnego zakresu kluczy powiązań
(PKWiU 1997 a PKWiU 2008 oraz
„odwrotnego” klucza powiązań
pomiędzy PKWiU 2008 a PKWiU
1997).
W przypadku nie uchwalenia zmian
niezbędne będzie przedłużenie
stosowania dla potrzeb podatkowych
PKWiU 1997 na kolejny rok
kalendarzowy.

Dostosowania ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych do
wprowadzanej nowej klasyfikacji PKWiU
2008.

2.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne, ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób
prawnych.
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Elżbieta
Chojna-Duch
Podsekretarz
Stanu

MF

www.mf.gov.pl
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o objęciu poręczeniami
Skarbu Państwa spłaty
niektórych kredytów
mieszkaniowych.

Obecny stan prawny nakazuje dochodzić
wierzytelności Skarbu Państwa
powstałych w wyniku wykonania umowy
poręczenia. Brak możliwości np.
rozłożenia wierzytelności na raty lub
nawet umorzenia wierzytelności może
spowodować konieczność ogłoszenia
upadłości spółdzielni i spowodowane
tym trudności dla jej członków. Ponadto
ogłoszenie upadłości może skutkować
wypowiedzeniem reszty kredytu i
jednorazową spłatą przez Ministra
Finansów wierzytelności z tytułu
poręczenia oraz zmniejszeniem szans
odzyskania wierzytelności od upadłego
podmiotu.
Projektowana ustawa zastąpi aktualnie
obowiązującą ustawę z dnia 8.06.2001 r.
o dopłatach do oprocentowania kredytów
eksportowych o stałych stopach
procentowych. Potrzeba wprowadzenia
zmian wynika z 5-letnich doświadczeń w
zakresie funkcjonowania Programu
DOKE i zmian w regulacjach dot.
oficjalnego wsparcia kredytów
eksportowych wprowadzanych na forum
OECD.
Realizacja przepisu art. 121ust. 1 oraz
122 ustawy o finansach publicznych.

3.

4.

5.

Projekt ustawy o dopłatach do
oprocentowania kredytów
eksportowych o stałych
stopach procentowych

Projekt ustawy budżetowej na
rok 2009.
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Minister Finansów w przypadkach
uzasadnionych względami społecznymi
lub gospodarczymi, w szczególności
możliwościami płatniczymi
kredytobiorców oraz uzasadnionym
interesem Skarbu Państwa, na wniosek
kredytobiorcy, będzie mógł zawierać z
kredytobiorcami umowy odroczenia,
rozłożenia na raty lub umorzenia całości
lub części zadłużenia wobec Skarbu
Państwa z tytułu wykonania umowy
poręczenia.

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

MF

Uproszczenie systemu, wprowadzenie
rozwiązań stosowanych w innych krajach
WE.

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu
MF

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi
RP projektu budżetu państwa na rok 2009.

MF

Elżbieta
Suchocka
-Roguska
Sekretarz Stanu

www.mf.
gov.pl
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Obowiązek implementacji do krajowego
porządku prawnego przepisów UE,
przede wszystkim Dyrektywy
2005/60/EC Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 grudnia 2005 r.
w sprawie przeciwdziałania korzystania
z systemu finansowego w celu prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
oraz Dyrektywy Komisji 2006/70/WE
ustanawiającej środki wykonawcze do
Dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu
do definicji osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne, jak
również w odniesieniu do technicznych
kryteriów stosowania uproszczonych
zasad należytej staranności wobec
klienta oraz wyłączenia z uwagi na
działalność finansową prowadzoną
w sposób sporadyczny lub w bardzo
ograniczonym zakresie.

Wzmocnienie bezpieczeństwa polskiego
systemu finansowego, poprzez wdrożenie
do przepisów krajowych standardów
międzynarodowych (unijnych i FATF)
oraz zaleceń z trzeciej rundy ewaluacji
polskiego systemu przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
przeprowadzonej przez Komitet
MONEYVAL.

6.

5

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
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MF

www.mf.gov.pl
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- konsolidacja sektora finansów
publicznych,
- dostosowanie sektora finansów
publicznych do klasyfikacji ESA’95,
- poprawa przejrzystości sektora finansów
publicznych,
- zwiększenie kontroli wydatków
publicznych,
- zaostrzenie norm oszczędnościowych w
przypadku przekroczenia 55% i 60%
wartości relacji kwoty państwowego długu
publicznego do PKB,
- dalsze rozwinięcie przepisów
dotyczących budżetu zadaniowego
- rozwiązania sprzyjające racjonalizacji
gospodarki finansowej jednostek
samorządu terytorialnego,
- udoskonalenie systemu przepływów
finansowych w ramach środków unijnych.
- projekt ustawy określa m. in. zasady i
tryb wprowadzenia w życie ustawy o
finansach publicznych,
- zmianę dotychczasowej struktury
organizacji sektora finansów publicznych
oraz ograniczenie zakresu funkcjonowania
niektórych form organizacyjno-prawnych.
Wprowadzenie zmian mających na celu
ułatwienia i uproszczenia dla
przedsiębiorców w obrocie towarowym z
krajami trzecimi. Dostosowanie przepisów
krajowych do przepisów wspólnotowych.

Projekt ustawy wprowadza przepisy
reformujące system finansów
publicznych.

Zniesienie przepisów uciążliwych dla
obywateli i przedsiębiorstw, uchylenie
zbędnych przepisów prawa bądź ich
uproszczenie w zakresie dotyczącym
obrotu towarowego z krajami trzecimi.

6

Elżbieta
Suchocka
-Roguska
Sekretarz Stanu

MF

MF

Elżbieta
Suchocka
-Roguska
Sekretarz Stanu

MF

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

www.mf.g
ov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo celne

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

9.

Projekt ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o
finansach publicznych

Projekt ustawy wprowadza przepisy
reformujące finanse publiczne,
dostosowując regulacje prawne do
zmieniającej się rzeczywistości.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mf.gov.pl
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10. Projekt ustawy o biegłych

MF

MF

Elżbieta
Chojna-Duch
Podsekretarz
Stanu

www.mf.g
ov.p

7

Elżbieta
Chojna-Duch
Podsekretarz
Stanu

www.mf.gov.p

Konieczność transpozycji Dyrektywy
Ustawa wprowadza rozwiązania
rewidentach i ich samorządzie, 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i
dotyczące m.in.:
firmach audytorskich oraz o
Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie
- stworzenia systemu nadzoru
nadzorze publicznym.
ustawowych badań rocznych sprawozdań
publicznego nad biegłymi rewidentami i
finansowych i skonsolidowanych
firmami audytorskimi,
sprawozdań finansowych, zmieniającej
- zmian w systemie zapewnienia jakości
Dyrektywy Rady 78/660/EWG w
rewizji finansowej,
sprawie rocznych sprawozdań
- zdefiniowania czynności rewizji
finansowych niektórych rodzajów spółek
finansowej,
i 83/349/EWG w sprawie
- jednostek zainteresowania publicznego,
skonsolidowanych sprawozdań
w tym obowiązku utworzenia komitetów
finansowych banków i innych instytucji
audytu w tych jednostkach,
finansowych oraz uchylającej Dyrektywę - zasad współpracy polskiego organu
Rady 84/253/EWG w sprawie
nadzoru publicznego z organami nadzoru
zatwierdzania osób odpowiedzialnych za
publicznego z krajów UE i krajów
dokonywanie ustawowych kontroli
trzecich.
dokumentów rachunkowych.
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.
Naruszenie nr 2006/4093, dotyczące
Zmiana ustawy w zakresie
11. Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. TWE
opodatkowania unijnych funduszy
o podatku dochodowym od
inwestycyjnych i emerytalnych oraz
osób prawnych (CIT)
dochodów z odsetek uzyskiwanych przez
unijne instytucje finansowe
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12. Projekt ustawy o zmianie

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

Stabilności Finansowej

8

Adres
BIP

4

5

6

7

1. Zmiana ustawy w zakresie wspólnego
rozliczania się małżonków oraz
niektórych usługodawców nie mających
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
Projekt określa utworzenie komitetu, jego
cele, zadania oraz zasady i tryb działania.

Elżbieta
Chojna-Duch
Podsekretarz
Stanu

MF

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

MF

bip.mf.gov.pl

Zgodnie z harmonogramem prac w
ramach UE w zakresie zarządzania
kryzysowego, 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.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mf.gov.p

13. Projekt ustawy o Komitecie

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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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.

14. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz o zmianie
innych ustaw

9

Katarzyna
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Podsekretarz
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MF
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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
oraz postulaty środowisk gospodarczych.
Implementacja Rozporządzenia WE nr
958/2007

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 %)
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.

15. Projekt ustawy o podatku
akcyzowym

16. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o Narodowym Banku
Polskim

10

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu

MF

MF

Katarzyna
Zajdel
Kurowska
Podsekretarz
Stanu

bip.mf.gov.pl

Tytuł

bip.mf.gov.pl

Lp.
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(imię, nazwisko,
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Adres
BIP

5

6

7
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2

3

4

Doprecyzowanie przepisów ustawy o
kontroli skarbowej dotyczących
kompetencji organów kontroli skarbowej
oraz procedury postępowania
kontrolnego w celu usprawnienia działań
kontroli skarbowej oraz wyjaśnienia
wątpliwości interpretacyjnych
związanych ze stosowaniem niektórych
przepisów ustawy.

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

17. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o kontroli skarbowej

18. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o działalności
ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw

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.

11

MF

MF

Andrzej
Parafianowicz,
Podsekretarz
Stanu,
Generalny
Inspektor
Kontroli
Skarbowej

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

bip.mf.gov.pl

Tytuł

bip.mf.gov.pl

Lp.
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Projekt ma na celu redukcję barier i
obciążeń, które sprawiają, że obecnie
obowiązująca ustawa z dnia 28 lipca
2005 r. nie została ani razu zastosowana.
Wprowadzenie regulacji elastycznej,
która zarówno zapewni pewność prawną
jej adresatom, jak i umożliwi
kształtowanie partnerstwa w sposób
najbardziej odpowiedni w danych
warunkach.

Wprowadzenie elastycznej regulacji,
gwarantującej pewność prawną jej
adresatom oraz umożliwiającej
kształtowanie partnerstwa w sposób
najbardziej odpowiedni w danych
warunkach. Główne aspekty to:
- eliminacja zbędnych obciążeń
administracyjnych,
-likwidacja nadmiernych ograniczeń co do
przedmiotu i treści zawieranych umów,
-przyznanie zainteresowanym jak
największej swobody kształtowania
partnerstwa,
- ochrona interesów publicznych,
- ochrona uzasadnionych interesów
partnerów prywatnych,
- ochrona długu publicznego,
- nawiązanie do obowiązujących w prawie
polskim instytucji praw cywilnego,
- zgodność z prawem europejskim.
Projekt ma na celu poprawę warunków
funkcjonowania biur informacji
gospodarczej i wzmocnienie ochrony
wierzycieli poprzez stymulowanie rozwoju
rynku informacji gospodarczych
(stworzenie optymalnego rynku
zarządzania informacją gospodarczą,
poprawa zarządzania ryzykiem
działalności gospodarczej). Proponowane
zmiany mają także na celu modyfikację
niektórych obowiązków
administracyjnych.
Projekt ma na celu dalsze upraszczanie
działalności gospodarczej.

19. Projekt ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym

20. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych

Kompleksowa zmiana na rynku
informacji gospodarczych wymaga
interwencji legislacyjnej.

21. Projekt ustawy o zmianie

Realizacja pakietu na rzecz
ustawy o swobodzie
przedsiębiorczości.
działalności gospodarczej oraz
zmianie innych ustaw (II etap)

12

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

bip.mg.go
v.pl

1
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ustawy o towarach
paczkowanych

23. Projekt ustawy o zmianie

ustawy - Prawo energetyczne
oraz ustawy – Prawo ochrony
środowiska

Projekt ustawy stanowi transpozycję
dyrektywy 2006/32/We w/s efektywności
energetycznej końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych

13

4

5

6

7

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

Stworzenie ram prawnych określających
podział odpowiedzialności za
bezpieczeństwo dostaw energii
elektrycznej pomiędzy organy państwowe,
samorządowe i użytkowników systemu
elektroenergetycznego. Określenie
środków i działań mających na celu
zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej w warunkach normalnych i w
przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej. Ochrona
odbiorców wrażliwych przed brakiem
dostaw energii elektrycznej.
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
poprawa efektywności wytwarzania,
przesyłu i użytkowania energii.

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

MG

MG

Waldemar
Pawlak,
Wiceprezes
Rady
Ministrów,
Minister
Gospodarki

Waldemar
Pawlak,
Wiceprezes
Rady
Ministrów,
Minister
Gospodarki

bip.mg.gov.pl

energetycznej

Adres
BIP

bip.mg.gov.pl

24. Projekt ustawy o efektywności

Implementacja do prawa krajowego
dyrektywy 2007/45/WE 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.
Zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
warunkującego właściwe funkcjonowanie
rynku wewnętrznego energii elektrycznej
poprzez implementację postanowień
dyrektywy 2005/89/WE w sprawie działań
na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej i inwestycji
infrastrukturalnych jak również wdrożenie
Programu dla elektroenergetyki z marca
2006 r.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

22. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł
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Projekt Projekt ustawy o kierujących pojazdami
25. Projekt ustawy o kierujących
pojazdami

14

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez
podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami, w
szczególności poprzez (stosownie do zaleceń Dyrektywy
PE i Rady w sprawie praw jazdy Nr 2006/126/WE)
wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy oraz nowych
rozwiązań w zakresie nadzoru nad kierującymi pojazdami
Ustawa zwiększa kompetencje nadzoru starostów
nad ośrodkami szkolenia kierowców, który
związany będzie z jakością nauczania. Nowe
regulacje określają m. in:
- obowiązki starosty w zakresie wykonywania
nadzoru,
- jednostki i służby zobowiązane do współpracy ze
starostą w zakresie wykonywania nadzoru,
- przesłanki do przeprowadzenia kontroli ośrodka
szkolenia kierowców, z wykorzystaniem analizy
statystycznej
osiąganych
przez
ośrodek
wyników,
- zakres prowadzonej kontroli,
- uprawnienia i obowiązki osób przeprowadzających
kontrolę,
- przesłanki i tryb wydania decyzji o zakazie
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
Projekt wprowadza dwuletni okres próbny dla
młodych kierowców.
W trakcie tego okresu będą oni poddani
szczególnemu nadzorowi, łącznie z możliwością
kierowania na kurs reedukacyjny lub nawet
odebrania prawa jazdy, po popełnieniu określonej
liczby wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji.
Ponadto ustawa wprowadza minimalizację negatywnych
zjawisk związanych z procesem uzyskiwania uprawnień
do kierowania pojazdami, w szczególności poprzez
utrzymanie wprowadzonej w akcie wykonawczym
rejestracji przebiegu egzaminu praktycznego za pomocą
urządzeń technicznych i przechowywanie tych zapisów
określony czas. Dodatkowo zostaną wprowadzone zasady,
że wszelkie skargi zainteresowanych osób dotyczące
egzaminu państwowego będą rozpatrywane przez
marszałka województwa.

Tadeusz
Jarmuziewicz,
Sekretarz Stanu

MI

http://bip.mt.gov.pl

wdraża postanowienia dyrektywy
2006/126/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie praw jazdy oraz uzupełnia o
postanowienia dyrektywy 2003/59/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej
kwalifikacji i okresowego szkolenia
kierowców niektórych pojazdów
drogowych do przewozu rzeczy lub
osób, zmieniającą rozporządzenie Rady
(EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady
91/439/EWG i uchylającą dyrektywę
Rady 76/914/EWG.
Ponadto projekt ustawy o kierujących
pojazdami powstał jako odpowiedź na
negatywne zjawiska związane z
procesem uzyskiwania uprawnień do
kierowania pojazdami silnikowym
(Program Zwalczania Korupcji –
Strategia Antykorupcyjna II Etap
Wdrażania 2005-2009) oraz jako jeden z
elementów działań na rzecz zmniejszenia
liczby wypadków drogowych
określonych w Programie Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Polsce GAMBIT 2000 i GAMBIT 2005.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o
finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych jest
podstawą realizacji podstawowego
instrumentu polityki mieszkaniowej w
obszarze wsparcia najuboższych
gospodarstw domowych w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, tj. w tych
obszarach rynku mieszkaniowego, które
dotykają problemów wykluczenia
społecznego i wymagają szczególnej roli
władz publicznych. Program pełni rolę
subsydiarną w stosunku do ustawowych
zadań, do realizacji których zobowiązane są
jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany
ustawowe mają na celu poprawę
efektywności programu wsparcia gmin w
zakresie tworzenia zasobu budownictwa
socjalnego i są wynikiem analizy
dotychczasowego okresu realizacji
instrumentu wsparcia.

Zakłada się wprowadzenie możliwości
warunkowego pozyskiwania przez gminy, w
oparciu o wsparcie uzyskiwane ze środków
Funduszu Dopłat, mieszkań komunalnych nie
posiadających statusu lokali socjalnych (pod
warunkiem ekwiwalentnego zwiększenia przez
gminę zasobu lokali socjalnych). Jednocześnie
przewiduje się utrzymanie obecnego
mechanizmu realizacji programu, jaki stanowi
powierzenie zadań związanych z techniczną
obsługą instytucji finansowej o statusie banku
państwowego (BGK) oraz realizacja zadania
przy wykorzystaniu formuły Funduszu Dopłat.
Uzasadnieniem dla utrzymania obecnego
systemu opierającego się na formule
outsourcingu oraz finansowaniu w ramach puli
środków zasilanych środkami dotacji
budżetowej jest wysoka ocena efektywności
przyjętych rozwiązań instytucjonalnoorganizacyjnych (instrument poprzedzony
programem pilotażowym) oraz zapewnienie
płynności programu (sprowadzenie zasad
finansowania programu wsparcia do rocznego
cyklu planowania i realizacji budżetu państwa,
tzn. przyjęcie zasady finansowania programu
bez pośredniej, objętej odrębną
rachunkowością i planowaniem formuły „puli
środków” w BGK, nie stanowiłoby
rozwiązania adekwatnego do uwarunkowań
związanych z przedsięwzięciami objętymi
wsparciem).

26. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla
bezdomnych
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27. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o pomocy państwa w
spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom
wypłaconych premii
gwarancyjnych

Zmiana ustawy ma na celu rozwiązanie lub
zminimalizowanie niektórych problemów
ujawnionych w trakcie ponad 12 letniego
okresu jej stosowania.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Zakłada się wprowadzenie zmian dotyczących
obecnych form pomocy państwa w spłacie kredytów
mieszkaniowych tzw. „starego portfela”. Zmiany
będą polegały na:
- umożliwieniu uzyskania i przeznaczenia premii
gwarancyjnej na spłatę wierzytelności Skarbu
Państwa,
- wydłużeniu o 4 lata (do końca 2012 r.) terminu
całkowitej spłaty na preferencyjnych warunkach
zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych
aktualnie upływającego z końcem 2008 r.,
- umorzeniu zadłużenia z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek obciążającego kredytobiorcówspółdzielców znajdujących się w wyjątkowo
trudnej sytuacji finansowej, jednocześnie
wskazujących na brak zdolności do spłaty kredytu,
które wykorzystały już ustawowo wskazane
możliwości umorzenia kredytu,
-umorzeniu zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami obciążającego
najuboższych kredytobiorców, wobec których bank
wszczął już egzekucję, która jest nieefektywna,
ponieważ kwota wpływów z tego tytułu przekracza
kwotę przyrostu należności SP.
Niezależnie od powyższych zmian zakłada się
wprowadzenie do ustawy zmiany umożliwiającej
wykorzystanie premii gwarancyjnej od książeczek
mieszkaniowych z przeznaczeniem na wkład własny
przy zaciąganym kredycie mieszkaniowym. Premie
gwarancyjne wyrównują częściowo utratę wartości
oszczędności w przypadku realizacji jednego z
„celów mieszkaniowych” wymienionych w dość
obszernym katalogu. Należy do nich również zakup
mieszkania/domu, tak nowowybudowanego jak i na
rynku wtórnym, niemożliwe jest jednak
wykorzystanie premii jako wkładu własnego przy
zaciąganiu kredytu mieszkaniowego, premia jest
bowiem wypłacana zasadniczo dopiero po
poniesieniu nakładów inwestycyjnych. Efektem
zakładanej inicjatywy będzie ułatwienie dostępu do
kredytu hipotecznego poprzez umożliwienie
wykazania wkładu własnego oraz obniżenie kosztu
kredytu (brak konieczności ubezpieczenia braku
wkładu własnego, niższa marża dzięki obniżeniu
LTV).

Piotr Styczeń
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mt.gov.pl
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Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie wynika z
konieczności usprawnienia procesu
inwestycyjnego w budownictwie.
- usprawnienie procesu inwestycyjnego
w budownictwie przy zapewnieniu
przestrzegania zasad ładu
przestrzennego w aspektach
środowiska naturalnego i
kulturowego oraz ochrony interesu
osób trzecich;
- zapewnienie możliwości planowania
rozwoju lokalnego przy
uwzględnieniu planów i programów
regionalnych oraz krajowych, a w
szczególności ustalenia inwestycji
celu publicznego, wraz z
zapewnieniem efektywnego systemu
monitorowania zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym;
- zintegrowanie i powiązanie systemu
gospodarki przestrzennej i zasad planowania
oraz realizacji inwestycji z wymogami
dyrektyw w sprawie oceny wpływu
wywieranego przez przedsięwzięcia na
środowisko, dyrektywy przewidującej udział
społeczeństwa w odniesieniu do
sporządzania planów i programów oraz
innych dyrektyw „środowiskowych”.

Istotą projektu jest:
- wzmocnienie oddziaływania samorządu
terytorialnego w procesie lokalizacji,
- wzmocnienie roli studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- wyeliminowanie z porządku prawnego
decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu i zapewnienie
możliwości opracowywania
urbanistycznych planów realizacyjnych
przez inwestorów,
- powiązanie procedury sporządzania
planu miejscowego oraz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i urbanistycznego planu
realizacyjnego z wymogami dyrektywy
w sprawie oceny wpływu
przedsięwzięcia na środowisko,
- rezygnacja z decyzji o pozwoleniu na
budowę i zastąpienie jej „rejestracją
zamierzonej inwestycji”,
- rezygnacja z decyzji w sprawie
pozwolenia na użytkowanie, na rzecz
„rejestracji zakończonych robót
budowlanych”,
- wzmocnienie odpowiedzialności
uczestników procesu inwestycyjnego,
- wprowadzenie wykonawcy jako
pełnoprawnego uczestnika procesu
budowlanego.

28. Projekt ustawy o zmianie

ustawy Prawo budowlane,
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym oraz innych
ustaw

17

Olgierd Roman
Dziekoński,
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mt.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

29. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o żegludze śródlądowej
oraz niektórych innych ustaw
(w zakresie dyrektywy
technicznej)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

18

Anna Wypych
– Namiotko,
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mt.gov.pl

Zmiany w ustawie mają na celu
Przewiduje się:
wdrożenie do polskiego porządku
- stworzenie komisji inspekcyjnych
prawnego przepisów dyrektywy
działających przy dyrektorach Urzędów
2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i
Żeglugi Śródlądowej orzekających w
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
sprawie wydawania świadectw
ustanawiającej wymagania techniczne
zdolności żeglugowej oraz
dla statków żeglugi śródlądowej i
wspólnotowych świadectw zdolności
uchylającej dyrektywę Rady
żeglugowej dla statków żeglugi
82/714/EWG.
śródlądowej,
- określenie sytuacji prawnych
jednoznacznie wywołujących
obowiązek ubiegania się o wydanie
wspólnotowych świadectw zdolności
żeglugowej dla polskich statków
śródlądowych,
- ujednolicenie dokumentów stanowiących
o zdolności żeglugowej statków
żeglugi śródlądowej,
- doprowadzenie do zgodności z
ustaleniami dyrektywy istniejących
wymagań technicznych oraz wyposażenia
dla statków żeglugi śródlądowej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Konieczność udoskonalenia i
doprecyzowania przepisów związanych z
implementacją dyrektywy europejskiej
2002/91/WE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków.

Przewiduje się:
- określenie sytuacji prawnych jednoznacznie
wywołujących obowiązek sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynków oraz dla lokali mieszkalnych, z
uwzględnieniem dopuszczalnych ustaleniami
dyrektywy uproszczeń oraz zasad weryfikacji
spełniania tego obowiązku, w tym penalizacji,
- doprowadzenie do zgodności z ustaleniami
dyrektywy istniejącej definicji pojęcia
„świadectwa charakterystyki energetycznej”,
która powinna uwzględniać wymóg oceny
charakterystyki energetycznej poprzez
porównanie z wartościami referencyjnymi, a
także zaleceń dotyczących możliwości poprawy
jakości energetycznej ocenianego budynku lub
lokalu mieszkalnego,
- doprowadzenie do zgodności z ustaleniami
dyrektywy istniejących wymagań
kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o
uzyskanie uprawnień do sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej
poprzez podniesienie wymagań
kwalifikacyjnych oraz wprowadzenie
odpowiedzialności zawodowej i systemu
ubezpieczeń, a także wymogu niezależności
ekspertów w wyniku wyeliminowania
istniejącej możliwości bycia sędzią we własnej
sprawie,
- określenie warunków dla unifikacji kontroli i
weryfikacji obowiązku kontroli efektywności
energetycznej urządzeń,
- określenie warunków monitorowania systemu
świadectw charakterystyki energetycznej oraz
kontroli efektywności energetycznej urządzeń.

30. Projekt ustawy o zmianie

ustawy Prawo budowlane (w
zakresie dyrektywy
energetycznej)

19

Olgierd Roman
Dziekoński,
Podsekretarz
Stanu

MI/MG

http://bip.mt.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Projektowana nowelizacja wynika z
obowiązku wdrożenia prawa
wspólnotowego, dyrektywy 2007/58/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. zmieniającej
dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie
rozwoju kolei wspólnotowych oraz
dyrektywę 2001/14/WE w sprawie
alokacji zdolności przepustowej
infrastruktury kolejowej i pobierania
opłat za użytkowanie infrastruktury
kolejowej. Wynika również z
konieczności otwarcia polskiego rynku
międzynarodowych przewozów
pasażerskich dla przewoźników z innych
państw członkowskich oraz konieczności
wprowadzenia jednolitych europejskich
wymagań i uprawnień dla polskich
maszynistów.

Nowelizacja zakłada:
- otwarcie rynku kolejowych międzynarodowych przewozów pasażerskich,
- nowe obowiązki dla Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego wynikające z
dyrektywy,
- utworzenie mechanizmów chroniących
przewozy wykonywane w oparciu o
umowy o świadczenie usług publicznych,
- utworzenie mechanizmów odwoławczych
dla przedsiębiorstw, którym zakazano
wykonywania usług, które mogłyby
zagrażać przewozom wykonywanym w
oparciu o umowy o świadczenie usług
publicznych,
- ewentualne
wyłączenie
z
zakresu
stosowania tych przepisów przewozów
tranzytowych.

31. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o transporcie
kolejowym

20

Juliusz
Engelhardt,
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mt.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

32. Projekt

ustawy o zmianie
ustawy - Prawo lotnicze

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

1.

Przewiduje się dopisanie w art. 21 ust. 2a ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze tytułu
rozporządzenia Komisji.

21

Tadeusz
Jarmuziewicz,
Sekretarz Stanu

MI

http://bip.mt.gov.pl

Wykonanie
postanowień
rozporządzenia - Zastąpienie tytułu uchylonego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
(WE) nr 1592/2002 tytułem rozporządzenia (WE)
216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie
nr 216/2008 w zakresie następujących przepisów:
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa
art. 2 pkt 19, art. 21 ust. 1a, art. 21 ust. 2a pkt 10,
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji
art. 31 ust. 6, art. 33 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 53a
Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego
ust. 1.
dyrektywę 91/670/WE.
- Dodanie załącznika realizującego art. 68
rozporządzenia
(WE)
nr
216/2008,
który
2. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego
wprowadza
obowiązek
ustanowienia
przez
przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr
Państwa Członkowskie sankcji za naruszenie jego
1315/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w
przepisów i przepisów wykonawczych do niego.
sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w
zarządzaniu
ruchem
lotniczym
oraz Przewiduje się:
zmieniające
rozporządzenie
(WE)
nr - określenie sposobu i trybu zawierania przez
2096/2005.
krajowe organy nadzorcze umów w sprawie
nadzoru nad instytucjami
działającymi
w
3. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego
przestrzeni powietrznej innych państw,
przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr - określenie sposobu i trybu zatwierdzania przez
1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.
krajowe władze nadzorcze procedur stosowanych
ustanawiającego przepisy wykonawcze w
przez instytucje zapewniające służby żeglugi
zakresie włączenia do centralnego archiwum
powietrznej oraz informowania przez instytucję
informacji o
zdarzeniach w lotnictwie
krajowego organu nadzorczego o planowanych
cywilnym, których wymiana odbywa się
zmianach związanych z bezpieczeństwem,
zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu - określenie sposobu wydawania przez krajowy
Europejskiego i Rady.
organ nadzorczy wiążących wytycznych w
zakresie bezpieczeństwa.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

33. Projekt ustawy o dopuszczeniu Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów
pojazdów do ruchu

22

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Postęp w zakresie konstrukcji pojazdów i ich
wyposażenia
wymusza
zmianę
systemu
dopuszczenia pojazdów do ruchu, który zgodnie z
obowiązującymi
przepisami
w
zakresie
homologacji, badań technicznych i rejestracji
pojazdów nie spełnia wszystkich oczekiwań
zainteresowanych stron. Dlatego też podjęto decyzję
o wyłączeniu z ustawy Prawo o ruchu drogowym
wszystkich regulacji dotyczących powyższych
zagadnień
i
stworzenia
nowej
ustawy
o
dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Zachowano
wszystkie regulacje odpowiadające aktualnym
wymogom i jednocześnie wzbogacono o nowe
regulacje
niezbędne
dla
prawidłowego
funkcjonowania systemu dopuszczenia pojazdu do
ruchu. Jednocześnie przedmiotowa ustawa zapewnia
harmonizację z najnowszymi regulacjami prawnymi
UE w tym zakresie a w szczególności:
- homologacja na wszystkie kategorie pojazdów
(stopniowo
do
roku
2012
wprowadzenie
wzajemnego uznawania świadectw homologacji),
- usprawnienie procedur w zakresie uzyskiwania
świadectw homologacji typu pojazdu, przedmiotu
wyposażenia i części,- sankcje karne za
niestosowanie się do wymogów rozporządzenia
715/2007
i
dyrektywy
2007/46/WE,
wprowadzenie
obowiązkowego
doposażenia
samochodów ciężarowych zarejestrowanych we
Wspólnocie po dniu 1 stycznia 2007r. w lusterka
samochodowe;- uproszczenie procesu rejestracji
pojazdów, - wprowadzenie jednolitego obowiązku
rejestracji
pojazdów
na
terytorium
RP,wyeliminowanie obowiązku wydawania karty
pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na
terytorium RP, pobierania za nią opłaty przez
starostę i przedkładania tej karty przy ponownej
rejestracji pojazdu. Projekt zakłada również
wprowadzenie nowych przepisów związanych z
wykonaniem wyroku ETS z dnia 2 czerwca 2007 r.
(sprawa C-170/07 Komisja WE przeciwko RP)
wprowadzenie
uznawania
badań
udokumentowanych w zagranicznych dowodach
rejestracyjnych Ponadto projekt wprowadza
podział stacji kontroli pojazdów na podstawowe
(masa do 3,5t) i okręgowe (wszystkie pojazdy).
Określona zostanie nowa ścieżka dojścia do
zawodu
diagnosty.Uregulowana
zostanie
możliwość prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Tadeusz
Jarmuziewicz,
Sekretarz Stanu

MI

http://bip.mt.gov.pl

do
ruchu
wdraża
postanowienia
dyrektywy
2007/38/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2007r.
w
sprawie
doposażenia
samochodów
ciężarowych
zarejestrowanych we Wspólnocie w
lusterka samochodowe oraz dyrektywy
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 września 2007r.
ustanawiającej ramy dla homologacji
pojazdów silnikowych i ich przyczep
oraz układów, części i oddzielnych
zespołów technicznych przeznaczonych
do
tych
pojazdów
(„dyrektywa
ramowa”). Ponadto projekt implementuje
rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20
czerwca
20007r.
w
sprawie
homologacji typu pojazdów silnikowych
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
pochodzących z lekkich pojazdów
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i
Euro 6) oraz w sprawie dostępu do
informacji dotyczących naprawy i
utrzymania pojazdów oraz wprowadza
nowe przepisy prawne w związku z
wyrokiem ETS (usunięcie naruszenia art.
28 TWE poprzez nałożenie obowiązku
badań
technicznych
pojazdów
zarejestrowanych uprzednio w innym
państwie członkowskim przed ich
pierwszą rejestracją w Polsce (C-170/07
Komisja WE przeciwko RP)).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

5

6

7

Projektowane rozwiązania będą miały na
celu zapewnienie zgodności przepisu art.
31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z Konstytucją RP, zgodnej z wytycznymi
zawartymi w uzasadnieniu wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8
października 2007, sygn. akt K20/07
Nowelizacja ustawy w zakresie
zatwierdzania tabel wynagrodzeń za
wykorzystywanie praw autorskich i praw
pokrewnych.
- urealnienie kosztów inwestycji,
- polepszenie infrastruktury uczelni,
- poprawienie warunków świadczenia
usług dydaktycznych przez uczelnie
publiczne

MKiDN

MKiDN

MNiSW

MNiSW

Piotr
Żuchowski
Sekretarz Stanu
Prof. dr hab.
Grażyna
PrawelskaSkrzypek,
Podsekretarz
Stanu
Prof. dr hab.
Grażyna
PrawelskaSkrzypek,
Podsekretarz
Stanu

www.bip.nauka
.gov.pl

- urealnienie kosztów inwestycji,
- polepszenie infrastruktury uczelni,
- poprawienie warunków świadczenia
usług dydaktycznych przez uczelnie
publiczne

Tomasz Merta
Podsekretarz
Stanu

www.bip.nau
ka.gov.pl
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Adres
BIP

http://bip.
mkidn.gov

Konieczność nowelizacji ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami wynika z faktu
zakwestionowania zgodności z
Konstytucją RP przepisu art. 31 ust. 1
ww. ustawy przez Trybunał
Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 8
października 2007r.
Projekt
ustawy
o
zmianie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z
35.
ustawy o prawie autorskim i
dnia 24 stycznia 2006r. uchylający z
prawach pokrewnych
dniem 1 września 2006r. art. 108 ust.3
ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Nowelizacja konieczna jest ze względu
36. Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 22 lipca 2004 r.
na aktualizację realnych kosztów
o ustanowieniu programu
inwestycji i możliwość zawarcia
wieloletniego ,,Uniwersytet im. wysokości planowanych dotacji w
Adama Mickiewicza w
projekcie ustawy budżetowej na 2009 r.
Poznaniu 2004-2011”
Nowelizacja konieczna jest ze względu
37. Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 23 maja 2001 r. na aktualizację realnych kosztów
o ustanowieniu programu
inwestycji i możliwość zawarcia
wieloletniego ,,Budowa
wysokości planowanych dotacji w
Kampusu 600-lecia
projekcie ustawy budżetowej na 2009 r.
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego”
ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

http://bip.mkidn.g
ov.pl

34. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

38. Projekt ustawy o nadaniu

Podstawą prawną do wydania aktu jest
art. 18 ust. 1 i 3, w związku z art. 3 ust.
3, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
złożony przez władze Uczelni stosowny
wniosek.

24

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Art. 3 ust. 3 ustawy daje uczelniom
spełniającym wymagania określone w tym
przepisie możliwość używania w swej
nazwie wyrazu „uniwersytet”
uzupełnionego przymiotnikiem/
przymiotnikami określającymi profil
uczelni. Akademia Ekonomiczna w
Poznaniu spełnia kryteria ustawowe do
zmiany nazwy na „uniwersytet
przymiotnikowy” związane z liczbą
posiadanych uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora. Projektowana
nazwa: Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu.

Prof. dr hab.
Grażyna
PrawelskaSkrzypek,
Podsekretarz
Stanu
MNiSW

www.bip.nauka.gov.pl

nowej nazwy Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

39. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych oraz o
zmianie niektórych ustaw

Uzawodowienie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

25

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych i
Profesjonalizac
ji

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

istota projektowanych rozwiązań sprowadza
się do:
wprowadzenia kontraktowej służby
wojskowej jako nowego rodzaju
zawodowej służby wojskowej,
wprowadzenia wyłącznie
administracyjnej formy powstawania
stosunku służbowego zawodowej
służby wojskowej pełnionej jako
służba stała,
- zmiany kompetencji organów
uprawnionych do powoływania do
zawodowej służby wojskowej,
- zmiany wymagań kwalifikacyjnych
dla osób ubiegających się o powołanie
do zawodowej służby wojskowej,
uszczegółowienia zasad pełnienia
służby wojskowej poza granicami
państwa,
usprawnienia procesu opiniowania
służbowego,
ograniczenia kadencyjności na
stanowiskach służbowych w
odniesieniu do żołnierzy w służbie
stałej,
- zmiany organów właściwych do
wyznaczania na stanowiska służbowe,
dostosowania ustawy „pragmatycznej”
do służby wojskowej pełnionej przez
kobiety.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

40. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego oraz o zmianie
niektórych ustaw

41. Projekt ustawy o zmianie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Usprawnienie funkcjonowania wojskowych
służb specjalnych.

poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego
SWW, unormowanie postępowania
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do pracy
w SWW, umożliwienie Szefowi SWW
przyznawania dodatku służbowego dla
żołnierzy SWW, określenie przypadków
odstąpienia od skierowania do komisji
lekarskiej kandydata do służby w SWW,
możliwość odstąpienia od przeprowadzenia w
całości lub części postępowania
kwalifikacyjnego prowadzonego wobec
byłych funkcjonariuszy ABW, AW i SKW i
byłych żołnierzy SKW, wprowadzenie
dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy
SWW.
Realizacja expose Prezesa Rady
Istotą projektu jest:
Ministrów oraz Strategicznego Planu
- zwiększenie skuteczności działań na
Rządzenia.
rynku pracy poprzez publiczne służby
Realizacja postanowień Rady Ministrów w
zatrudnienia,
zakresie decentralizacji i wdrażania Strategii - wzrost wskaźnika zatrudnienia osób
Lizbońskiej.
w wieku 50+,
- wzrost wskaźnika udziału dorosłych
w edukacji,
- ułatwienie możliwości działania
agencjom zatrudnienia,
- modyfikacja systemu wypłat zasiłków
dla bezrobotnych,
- efektywniejsze gospodarowanie
środkami Funduszu Pracy.
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Gen bryg.
Maciej HUNIA
Szef Służby
Wywiadu
Wojskowego
MON

Czesława
Ostrowska
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

uprawnieniach kombatantów,
uczestników walki cywilnej lat
1914-1945, działaczy opozycji
wobec dyktatury
komunistycznej oraz
niektórych ofiar represji
systemów totalitarnych

ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw

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

4

5

6

7

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.
Projekt ustawy zawiera propozycje zmian,
które mają sprzyjać łączeniu pracy
zawodowej i życia rodzinnego, a także
usunąć niektóre bariery dotyczące
zatrudnienia kobiet.

MPiPS

MPiPS

Agnieszka
ChłońDomińczak
Podsekretarz
Stanu

Agnieszka
ChłońDomińczak
Podsekretarz
Stanu

www.mpips.
gov.pl/bip

43. Projekt ustawy o zmianie

Realizacja uchwały Sejmu z dnia 6
kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy
państwa dla represjonowanych
uczestników walk o niepodległość z lat
1944-1989, znajdujących się obecnie w
bardzo trudnych warunkach
materialnych.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mpips.gov.pl/bip

42. Projekt ustawy o

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

44. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Istotą projektu jest:
- zmiana przepisów ustawy o rehabilitacji
(…) oraz aktów wykonawczych będących
programami pomocowymi w zakresie
pomocy na zatrudnienie i szkolenia osób
niepełnosprawnych,
- uwzględnienie nowych zasad wspierania
przedsiębiorców zatrudniających osoby
niepełnosprawne, określone w nowym
rozporządzeniu generalnym Komisji
Niezbędne jest wprowadzenie do ustawy Europejskiej w sprawie wyłączeń
regulacji dotyczących zwrotu
blokowych oraz niezbędnych aktów
nienależnie pobranych środków PFRON wykonawczych (realizacja zadania
oraz odsetek od tych środków.
uzależniona od terminu przyjęcia przez
Komisję Europejską nowego
Należy jednoznaczne wskazać na JST jako
rozporządzenia),
podmiot zobowiązany do współfinansowania - doprecyzowanie zasad
(obok PFRON) kosztów działania i
współfinansowania warsztatów terapii
tworzenia placówek wtz i zaz.
zajęciowej i zakładów aktywności
zawodowej przez samorządy,
-uregulowanie kwestii zwrotu nienależnie
pobranych środków PFRON oraz odsetek
od tych środków.
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Jarosław Duda,
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl

Polska jako członek UE zobowiązana
jest do przestrzegania prawa
wspólnotowego m.in. w zakresie
regulacji udzielania pomocy publicznej
przedsiębiorstwom. Dlatego też, po
wejściu w życie nowych rozwiązań w
powyższym zakresie przyjętych przez
KE, niezbędne będzie ich wdrożenie do
polskiego porządku prawnego.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

45. Projekt ustawy o zmianie

Adres
BIP

4

5

6

7

Nowe regulacje odnoszą się do
kluczowych kwestii związanych z
działalnością pożytku publicznego.

Jarosław Duda,
Sekretarz Stanu

MPiPS

Istotą projektu jest:
- wprowadzenie nowych rozwiązań
związanych z funkcjami nadzorczymi
wojewody w pomocy społecznej,
- poszerzenie możliwości łączenia różnych
typów domów pomocy społecznej,
- dostosowanie przepisów ustawy o rencie
socjalnej do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego.

Jarosław Duda,
Sekretarz Stanu

MPiPS

bip.mpips.gov.pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

D Doświadczenia z procesów wdrażania
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z
późn. zm.), potwierdzają zasadność
wprowadzenia w życie tak ważnego dla
sektora pozarządowego i sektora
publicznego aktu prawnego.
Jednocześnie, dynamika procesów
rozwoju, występująca w ostatnich trzech
latach, przypadających na okres
funkcjonowania ustawy oraz wnioski
płynące z jej monitoringu wskazały
wyraźnie na konieczność wprowadzenia
nowych regulacji, odnoszących się do
kluczowych kwestii związanych z
działalnością pożytku publicznego.
Proponowane zmiany uwzględniają
uwagi zawarte w przyjętym przez Sejm i
Senat sprawozdaniu z działania ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz szereg uwag
zgłaszanych przez administrację
publiczną, w tym jednostki samorządu
terytorialnego, a także organizacje
pozarządowe i podmioty kościelne.
Projekt
ustawy
o
zmianie
Potrzeba wzmocnienia mechanizmów
46.
ustawy o pomocy społecznej
prawnego oddziaływania wojewody w
oraz o zmianie innych ustaw
zakresie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej, w tym w zakresie eliminowania
zagrożeń płynących z prowadzenia bez
zezwolenia działalności w obszarze
wspierania osób i rodzin „zależnych”.
Konieczność wprowadzenia usprawnień w
systemie funkcjonowania domów pomocy
społecznej. Konieczność wykonania wyroku
Trybunału Konstytucyjnego.
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

ustawy o działach
administracji rządowej oraz
ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych

pieczy zastępczej nad
dzieckiem

pomostowych

dożywotnich emerytur
kapitałowych.

5

6

7

Wprowadzenie nowych rozwiązań ma na
celu uniknięcie wątpliwości i sporów
kompetencyjnych, jakie pojawiały się na tle
obecnych uregulowań.

Zmiany polegają na przekazaniu
ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego uprawnień
nadzorczych nad zgodnością działań
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z obowiązującymi przepisami.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na
konieczność stworzenia kompleksowego
systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Opracowanie rozwiązań prawnych
mających na celu rozwój profilaktyki
rodziny oraz doskonalenie różnych form w
tym przede wszystkim rodzinnych, pieczy
zastępczej.
Stworzenie możliwości wcześniejszego
przejścia na emeryturę dla niektórych osób
pracujących w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze.

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.
Konieczność zapewnienia wypłat środków
Propozycja instytucjonalnych rozwiązań
zgromadzonych w otwartych funduszach
dot. systemu wypłaty dożywotnich
emerytalnych przed 1 stycznia 2009 r.
emerytur kapitałowych (zakłady
emerytalne, fundusze dożywotnich
emerytur kapitałowych).

30

MPiPS

MPiPS

MPiPS

MPiPS

Agnieszka
Chłoń –
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu
Agnieszka
Chłoń –
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu
Agnieszka
Chłoń –
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu

Agnieszka
Chłoń –
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu

www.mpi
ps.gov.pl/

50. Projekt ustawy o funduszach

4

www.mpips.gov.pl/b
ip

49. Projekt ustawy o emeryturach

Adres
BIP

bip.mpips.
gov.pl

48. Projekt ustawy o systemie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.
pl

47. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

51. Projekt ustawy o równym
traktowaniu

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.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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 dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja
przeredagowana), którą Państwa Członkowskie
zobowiązały się implementować najpóźniej do dnia
15 sierpnia 2008 roku.

Agnieszka
Chłoń –
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu

MPiPS

www.mpips.gov.pl/bip
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

52. Projekt ustawy o zmianie

promocji produktów rolnospożywczych

ustawy o rolnictwie
ekologicznym

32

4

5

6

7

W ustawie zostanie zawarte w
szczególności upoważnienie dla agencji
płatniczych do zbierania danych
osobowych beneficjentów i danych o
płatnościach w celu udostępnienia ich do
publicznej wiadomości i wykorzystania
ich przez Komisję Europejską do celów
kontrolnych

Projektowana ustawa tworzy fundusze
promocji produktów rolno-spożywczych
oraz określa ich zadania, zasady
finansowania, organizacje i
funkcjonowanie.

Nowelizacja ustawy ma na celu
wprowadzenie zmian wynikających ze
zmiany przepisów wspólnotowych
regulujących zasady funkcjonowania
rolnictwa ekologicznego, z wniosków
wynikających z ponad trzyletnich
doświadczeń związanych z
funkcjonowaniem obecnych rozwiązań a
także wyroków Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w obszarze regulowanym
przez tę ustawę.

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRiRW

MRiRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

54. Projekt ustawy o zmianie

Adres
BIP

www.bip.minrol.g
ov.pl

53. Projekt ustawy o funduszach

Konieczna jest zmiana ustawy z dnia 22
września 2006 r. o uruchamianiu środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 187,
poz. 1381 ze zm.)wynika z konieczności
wykonania Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r.
ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1290/2005 w zakresie publikowania
informacji na temat beneficjentów środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) i
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Głównym celem utworzenia funduszy
promocji jest wzrost spożycia i promocja
produktów rolno-spożywczych przez
działania promocyjne i informacyjne. W
ramach realizacji tego celu projektowana
ustawa wyznacza zakres działań, które będą
finansowane ze środków finansowych
funduszy.
Od dnia 1 stycznia 2009 r. rozporządzenie
Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych i
uchylające rozporządzenie (EWG) nr
2092/91. zastępuje rozporządzenie Rady nr
2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku
w sprawie produkcji ekologicznej produktów
rolnych oraz znakowania produktów rolnych
i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 198
z 22.7.1991, s. 1 z późn zm.).

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.minrol.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

rynku rybnego

56. Projekt ustawy o zmianie

5

6

7

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
Zgodnie z art. 143b ust. 6
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003
z dnia 29 września 2003 r. Polska została
zobowiązania od 01.01.2009 r. do
kontrolowania przestrzegania wymogów
wzajemnej zgodności, o których mowa w
części A załącznika III rozporządzenia
nr 1782/2003. Wymogi te dotyczą
wybranych norm z zakresu ochrony
środowiska oraz identyfikacji i
rejestracji zwierząt. Wprowadzona
regulacja stworzy system kontroli
wymogów i naliczania sankcji rolnikom,
którzy otrzymują płatności bezpośrednie
do gruntów rolnych.
Celem projektowanych zmian jest
dostosowanie ustawodawstwa krajowego
do zmian przepisów prawa UE w
zakresie rynku wina

Ustawa określi ramy organizacyjne i
kompetencje w zakresie funkcjonowania
rynku rybnego, głównie w zakresie
organizacji pierwszej sprzedaży ryb,
standardów rynkowych dla produktów
rybnych, funkcjonowania organizacji
producentów oraz interwencji rynkowej

Projekt ustawy tworzy ramy prawne do
realizacji środków określonych w PO
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”

Projekt ustawy określa zadania oraz
właściwość organów, które będą
uczestniczyć we wdrażaniu Programu
Operacyjnego SPO RYB 2007-2013 oraz
określi zasady przyznawania pomocy
finansowej w ramach PO, w tym odrębnie
pomocy technicznej.
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Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
MRIRW

Projekt ma na celu określenie kompetencji
oraz trybu i warunków przeprowadzania
kontroli w ramach przestrzegania
wymogów wzajemnej zgodności. Ustawa
wskaże kompetencje jednostek
właściwych w zakresie kontroli oraz
określi system sankcji.

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRIRW

Dostosowanie prawodawstwa krajowego
do zmiany przepisów wspólnotowych w
zakresie wspólnej organizacji rynku wina.

MRIRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

www.bip.minro
l.gov.pl

ustawy o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie
tymi wyrobami i organizacji
rynku wina
58. Projekt ustawy o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu
Rybackiego

4

www.bip.
minrol.go

57. Projekt ustawy o zmianie

Adres
BIP

www.bip.minrol.gov.pl

ustawy o płatnościach w
ramach systemów wsparcia
bezpośredniego

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.minrol.g
ov.pl

55. Projekt ustawy o organizacji

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Projektowana ustawa wprowadza
kompleksowe zmiany w kilku obszarach
spraw objętych ustawą 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). Zmiany te wynikają
przede wszystkim z doświadczeń
zebranych w toku dotychczasowego
procesu wdrażania i zarządzania
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Proponowane zmiany dotyczą działań
wdrażanych w ramach tzw. podejścia
Leader, zasad wdrażania pomocy
technicznej w ramach PROW 2007 –
2013, nadzoru i kontroli oraz innych
instrumentów zapewniających skuteczne
i prawidłowe wdrażanie oraz zarządzanie
tym programem oraz utworzenia
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Zwiększenie udziału w finansowaniu
ubezpieczenia emerytalno-rentowego
przez rolników osiągających wyższe
dochody z działalności rolniczej.

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

59. Projekt ustawy o zmianie

ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz niektórych innych ustaw

60. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników

34

Zróżnicowanie składek na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe i ich podwyższenie
dla niektórych rolników (posiadających
bardzo duże gospodarstwa rolne).
Podwyższenie kwoty granicznej podatku
dochodowego od pozarolniczej
działalności gospodarczej, która
warunkuje rolnikom prowadzącym tę
działalność pozostanie w ubezpieczeniu
społecznym rolników.

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRIRW

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu
MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Tytuł

www.bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

61. Projekt ustawy

62. Projekt ustawy o Służbie
Więziennej

Konieczność usprawnienia systemu
wdrażania funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności.

35

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie zmian
w ustawie o działach administracji
rządowej, ustawie o samorządzie
województwa,
ustawie – Prawo postępowania przed
sądami administracyjnymi, ustawie
o Narodowym Planie Rozwoju, ustawie
o finansach publicznych
i ustawie o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, które pozwolą
na właściwe, szybkie
i efektywne wykorzystanie środków
pochodzących
z budżetu UE.
Zmiana modelu funkcjonowania Służby
Więziennej w państwie; nowe określenie
misji Służby Więziennej oraz systemu
zarządzania więziennictwem, określenie
zasad i trybu przetwarzania informacji i
danych osobowych oraz udzielania
informacji przez Służbę Więzienną;
usprawnienie funkcjonowania Służby
Więziennej, jako formacji w znacznym
stopniu odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo i porządek publiczny;
nowe określenie praw i obowiązków
funkcjonariuszy Służby Więziennej
poprzez unormowanie kwestii związanych
m. in. z czasem pełnienia służby,
uproszczeniem tzw. przepisów
mieszkaniowych.

Augustyn
Kubik
Podsekretarz
Stanu

MRR

Marian Cichosz
Sekretarz Stanu

MS

www.ms.gov.pl

Przeprowadzenie reformy więziennictwa
– przygotowanie zmian w przepisach
ustrojowych dotyczących
funkcjonowania Służby Więziennej oraz
zmian w przepisach pragmatycznych
dotyczący funkcjonariuszy Służby
Więziennej - w celu ich dostosowania
do nowych zadań i wyzwań dla służby
penitencjarnej.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mrr.gov.pl

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

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

63. Projekt ustawy o Krajowej

Szkole Sądownictwa i
Prokuratury oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

36

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

1. Zmiany instytucjonalno – strukturalne
(utworzenie nowej Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury).
2. Standaryzacja programów nauczania.
3. Opracowanie nowych zasad dostępu do
stanowisk sędziowskich.
4. Likwidacja aplikacji referendarskiej.

Jacek Czaja
Podsekretarz
Stanu

MS

www.ms.gov.pl

1.Konieczność uruchomienia w 2008 r.
scentralizowanej aplikacji prowadzonej
przez Krajową Szkołę Sądownictwa i
Prokuratury:
- ogólnej przygotowującej do
zajmowania stanowisk referendarza
sądowego, asystenta sędziego i asystenta
prokuratorskiego,
- specjalistycznej: sędziowskiej i
prokuratorskiej, nakierowanej na
szkolenie przyszłych sędziów i
prokuratorów.
2. Uregulowanie sytuacji osób
mianowanych na stanowiska asesora
sądowego przed dniem opublikowania
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 24 października 2007 r., sygn. akt
SK 7/06 (Dz. U. Nr 204, poz. 1482).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

64. Projekt ustawy prawo

prywatne międzynarodowe

37

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt określa prawo właściwe dla
stosunków osobistych i majątkowych w
zakresie prawa prywatnego (w tym
handlowego i rodzinnego) oraz reguluje
kwestie związane z odszukaniem,
ustaleniem treści i stosowaniem prawa
właściwego.
MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

bip.ms.gov.pl

Konieczność zharmonizowania
krajowego unormowania prawa
prywatnego międzynarodowego z
prawem wspólnotowym, jego
unowocześnienie i usunięcia luk
występujących w ustawie z 12 listopada
1965 r. – Prawo prywatne
międzynarodowe
Konieczność dostosowania prawa
polskiego do Rozporządzenia o prawie
właściwym dla zobowiązań
pozaumownych (Rzym II – termin
wejścia w życie 11 stycznia 2009 r.) oraz
Rozporządzenia o prawie właściwym dla
zobowiązań umownych (Rzym I – termin
wejścia w życie 17 grudnia 2009 r.).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Podstawowe przyczyny opracowania
projektowanej ustawy :
-konieczność wyeliminowania błędów
wprowadzonych do kodyfikacji karnych w wyniku
licznych nowelizacji,
-konieczność dostosowania przepisów
do standardów konstytucyjnych określonych w
orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego oraz do
wymogów wynikających z członkostwa Polski w
Unii Europejskiej,
-celowość podniesienia efektywności
kryminalnopolitycznego oddziaływania za pomocą
kary ograniczenia wolności oraz usprawnienia jej
wykonywania,
-celowość poszerzenia możliwości
stosowania warunkowego zwolnienia,
-konieczność poszerzenia pola
penalizacji w obrębie rozdziału XXV Kodeksu
karnego, poprzez objęcie jej zakresem nowych
form zachowań godzących w sferę wolności
seksualnej oraz obyczajności.

Projekt przewiduje szereg zmian w
obrębie części ogólnej Kodeksu karnego oraz
Kodeksu karnego skarbowego, mających na celu
eliminację błędów i luk obecnego stanu
normatywnego oraz uelastycznienie unormowań,
m.in. w zakresie kary ograniczenia wolności,
instytucji warunkowego zwolnienia oraz kary
łącznej.
W obrębie części szczególnej Kodeksu
karnego projekt przewiduje m.in. wprowadzenie
nowych typów przestępstw określonych w:
-art. 165a, penalizującym
finansowanie przestępstw o charakterze
terrorystycznym, zgodnie
z zobowiązaniami Polski wynikającymi z
Konwencji ONZ
z 1999 r.- o zwalczaniu finansowania terroryzmu
oraz z innych aktów prawa międzynarodowego,
-art. 202a i art. 202b penalizujących utrwalanie oraz
sprowadzanie, przechowywanie, posiadanie treści
pornograficznych z udziałem osoby, bez jej zgody, a
także rozpowszechnianie obrazu nagiej osoby bez
jej zgody.
W obrębie Kodeksu postępowania
karnego projekt przewiduje, oprócz usunięcia
błędów obecnych unormowań dostosowanie
przepisów do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
(m.in. art. 203 dot. obserwacji psychiatrycznej, art.
247 dot. przesłanek zatrzymania przez prokuratora,
art. 263 dot. przedłużenia tymczasowego
aresztowania), jak również związane z
członkostwem Polski w Unii Europejskiej zmiany
w zakresie przepisów dotyczących Europejskiego
Nakazu Aresztowania.
W obrębie Kodeksu karnego
wykonawczego projekt przewiduje modyfikację
zasad wykonania kary ograniczenia wolności opartą
na ścisłym współdziałaniu z organami
samorządowymi oraz przekazaniu czynności z
zakresu organizacji
i kontroli wykonania tej kary do kompetencji
zawodowego kuratora sądowego.

65. Projekt ustawy o zmianie

ustawy - Kodeks karny, ustawy
– Kodeks karny skarbowy,
ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy oraz
niektórych innych ustaw.

38

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

www.ms.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

39

Adres
BIP

4

5

6

7

Zmiana art. 4 ust. 4a ustawy o KRS –
bezpłatna informacja w ogólnodostępnej
sieci informatycznej.
MS

Zmiany regulujące instytucję odmowy
sporządzenia skargi kasacyjnej,
wprowadzenia możliwości ustanowienia
pełnomocnika z urzędu mimo odmowy
zwolnienia strony od kosztów sądowych
oraz wprowadzenia możliwości wyboru
pełnomocnika z urzędu przez samą stronę.

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
MS

www.ms.gov.pl

Dostosowanie przepisów ustawy dla
ujawnienia informacji o postępowaniach
upadłościowych podmiotów
zarejestrowanych w KRS. Takie
rozwiązanie będzie wdrażane w
poszczególnych państwach
członkowskich (ustalenia grupy roboczej
JURINO przy UE).
Projekt
ustawy
o
zmianie
Konieczność uwzględnienia wyroków
67.
ustawy – Kodeks postępowania Europejskiego Trybunału Praw
cywilnego
Człowieka. (sprawy Staroszczyk
przeciwko Polsce, skarga nr 59519/00 i
Siałkowska przeciwko Polsce, skarga nr
8932/05) dotyczących oceny, w świetle
art. 6 Europejskiej Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych
wolności, dotyczącego odmowy skutków
sporządzenia kasacji w sprawach
cywilnych przez adwokata
ustanowionego z urzędu
ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

66. Projekt ustawy o zmianie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

68. Projekt ustawy o zmianie

ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw

ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt obejmuje zmiany w przepisach
prawa spadkowego oraz reguluje
instytucję wspólnego rachunku
bankowego.
Projektowana regulacja poszerza krąg
spadkobierców ustawowych o dziadków i
ich zstępnych oraz pasierbów.
Proponowane rozwiązania odsuwają na
dalszy plan dziedziczenie ustawowe
gminy, co jest zgodne z oczekiwania
wyrażonymi pod adresem tych przepisów
przez TK w wyroku z dnia 31 stycznia
2001 r. (P4/99, OTK 2001 nr 1, poz.5)
Projekt zawiera także regulacje dotyczące
instytucji wspólnego rachunku
bankowego, w szczególności
prowadzonego przez przedsiębiorców,
działających w różnych formach
- Umożliwienie przekazywania przez
Krajowy Rejestr Karny informacji o
przypadkach wydania prawomocnych
wyroków dot. wykorzystywania środków
wspólnotowych oraz przetwarzania ich
przez Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Umożliwienie gromadzenia w Krajowym
Rejestrze Karnym informacji o
przestępstwach popełnionych przez osoby
upoważnione do reprezentowania lub
podejmowania decyzji w imieniu
podmiotów zbiorowych bądź sprawowania
nad nimi kontroli ze szkodą dla interesów
finansowych Wspólnot Europejskich.

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

Łukasz
Rędziniak
Podsekretarz
Stanu

MS

www.ms.gov.pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

69. Projekt ustawy o zmianie

1. Dotychczasowe regulacje zawarte w
Kodeksie cywilnym wąsko ujmują krąg
spadkobierców ustawowych ograniczając
go do: małżonka, zstępnych, rodzeństwa
i ich zstępnych oraz rodziców.
Obowiązujący stan prawny prowadzi do
skutków sprzecznych z poczuciem
sprawiedliwości, wyłączając od
dziedziczenia dziadków oraz krewnych
w linii bocznej, w miejsce których do
spadku dochodzi gmina jako
spadkobierca ustawowy bez możliwości
odrzucenia spadku. Rozwiązanie to
spotyka się z powszechną krytyką, która
znalazła swój wyraz w licznych
wystąpieniach – m in. RPO.
2. Dotychczasowe regulacje zawierają
zbyt wąskie unormowania dotyczące
wspólnego rachunku bankowego.
Projekt zmiany ustawy stanowi
dostosowanie obowiązujących przepisów
do rozporządzenia Komisji (WE,
EUROATOM) Nr 478/2007 z dnia 23
kwietnia 2007 r. zmieniające
rozporządzenie (WE, EUROATOM) Nr
2342/2002 ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE, EUROATOM) Nr 1605/2002 w
sprawie rozporządzenia finansowego
mającego zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich ( Dz.
Urz. UE. L 111 z 28 kwietnia 2007 r).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

70. Projekt ustawy o zmianie

ustawy - Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych
innych ustaw

zasady wykonywania nadzoru
właścicielskiego Skarbu Państwa

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Konieczność określenia niezbędnego
zakresu właściwości sądów wojskowych
w kontekście przewidzianej w art. 175
Konstytucji RP zasady udziału tych
sądów w sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwości.

41

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

Zdzisław
Gawlik –
Podsekretarz
Stanu

MSP

www.msp.gov.pl

Określenie niezbędnego zakresu
właściwości sądów wojskowych oraz
wojskowych jednostek prokuratury i
wojskowych organów postępowania
przygotowawczego (Żandarmerii
Wojskowej)uwzględniające specyfikę
postępowań o przestępstwa popełniane
przez żołnierzy uczestniczących w misjach
wojskowych, a także konieczność
zapewnienia sprawnego postępowania oraz
efektywnego przeprowadzania i utrwalania
dowodów w sprawach o przestępstwa
popełnione przez uczestników misji
wojskowych lub na terenie jednostki
wojskowej.
Doświadczenia zebrane podczas
Zapewnienie Ministrowi Skarbu Państwa
stosowania przepisów ustawy o
instrumentów pozwalających na prowadzenie
komercjalizacji i prywatyzacji wskazuje bardziej efektywnego nadzoru
na potrzebę zintensyfikowania nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem
właścicielskiego sprawowanego przez
Skarbu Państwa oraz skuteczniejszej polityki
Ministra Skarbu Państwa nad spółkami z prywatyzacyjnej.
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

www.ms.gov.pl

71. Projekt ustawy regulującej

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

72. Projekt ustawy o zmianie ustawy

Adres
BIP

4

5

6

7

Zmiany będą miały na celu zwiększenie
sprawności i skuteczności ochrony praw i
interesów Skarbu Państwa w toku
wykonywania zadań przez Prokuratorię
Generalną Skarbu Państwa i podejmowanych
przez nią czynności procesowych.

Zdzisław
Gawlik –
Podsekretarz
Stanu
MSP

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.

Michał
Chyczewski
Podsekretarz
Stanu

www.msp.gov.pl

MSP

Uchylenie art. 2 umożliwi prywatyzację
spółki.
MSP

Zdzisław
Gawlik
Podsekretarz
Stanu

www.msp.gov.
pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.msp.gov.pl

Konieczność zmiany ustawy z dnia 8
lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa jest konsekwencją
doświadczeń zgromadzonych w okresie
dwuletniej jej działalności, jako
instytucji sprawującej zastępstwo
procesowe Skarbu Państwa w
postępowaniach przed sądami,
trybunałami innymi organami
orzekającymi.
73. Projekt ustawy o zmianie ustawy Potrzeba nowelizacji ustawy wynika ze
o narodowych funduszach
zmian jakie zaszły w strukturze
inwestycyjnych i ich prywatyzacji 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.
74. Projekt ustawy o zmianie ustawy Projekt przewiduje uchylenie art. 2
o przekształceniu własnościowym ustawy, który nakłada na SP obowiązek
przedsiębiorstwa państwowego
zachowania co najmniej 51% głosów
Polskie linie Lotnicze LOT
służących całemu kapitałowi, bowiem
przepis ten uniemożliwia dokonanie
prywatyzacji spółki.
o Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Tytuł

1

2

3

75. Projekt ustawy o zmianie ustawy

Adres
BIP

4

5

6

7

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

Dodanie odsetek pobieranych z tytułu
nieterminowych wpłat opłat ewidencyjnych do
przychodu Funduszu – Cepik.
MSWiA

Wzmocnienie zdolności wspólnot lokalnych i
regionalnych do administrowania swoimi
sprawami

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

MSWiA

Wzmocnienie potencjału rozwojowego
dużych miast

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

Brak możliwości naliczania odsetek z
tytułu nieterminowych wpłat przez
podmioty pobierające opłaty stanowiące
przychody Funduszu – Centralna
Ewidencja Pojazdów i kierowców oraz
włączenie tych odsetek do źródeł
przychodu.
Projekt
ustawy
o
funduszu
Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
76.
sołeckim i zasadach wykonywania planowanych w projekcie wynika
niektórych zadań sołectwa
z uchwały Nr 13/2008 Rady Ministrów z
dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie
dokończenia reformy administracji
publicznej oraz zasad prowadzenia prac
w tym zakresie, która przewiduje
dokończenie reformy decentralizacyjnej
i uporządkowanie podziału kompetencji
między administracją rządową i
samorządową oraz wzmocnienie pozycji
wojewody
Projekt
ustawy
o
rozwoju
miast,
Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
77.
centrach rozwoju regionalnego i
planowanych w projekcie wynika z
obszarach metropolitarnych
uchwały Nr 13/2008 Rady Ministrów z
dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie
dokończenia reformy administracji
publicznej oraz zasad prowadzenia prac
w tym zakresie, która przewiduje
dokończenie reformy decentralizacyjnej
i uporządkowanie podziału kompetencji
między administracją rządową i
samorządową oraz wzmocnienie pozycji
wojewody
Prawo o ruchu drogowym

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

78. Projekt ustawy o wojewodzie i

Adres
BIP

4

5

6

7

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

MSWiA

Tomasz
Siemoniak
Sekretarz Stanu

MSWiA

Zbigniew
Sosnowski
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Przekazanie funkcji zarządzających wojewody
do samorządu terytorialnego i skupienie jego
funkcji na reprezentowaniu Rady Ministrów,
sprawowaniu nadzoru ogólnego nad
samorządem terytorialnym, wykonywania
kontroli gospodarowania mieniem
państwowym, odpowiedzialności za
zarządzanie kryzysowe oraz stan porządku
publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego.
Wzmocnienie pozycji wojewody w stosunku
do organów administracji zespolonej i
niezespolonej
Przekazanie funkcji zarządzających wojewody
do samorządu terytorialnego i skupienie jego
funkcji na reprezentowaniu Rady Ministrów,
sprawowaniu nadzoru ogólnego nad
samorządem terytorialnym, wykonywania
kontroli gospodarowania mieniem
państwowym, odpowiedzialności za
zarządzanie kryzysowe oraz stan porządku
publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego.
Wzmocnienie pozycji wojewody w stosunku
do organów administracji zespolonej i
niezespolonej.
Nowelizacja przepisu art. 41 policyjnej ustawy
emerytalnej w zakresie, w jakim Trybunał
Konstytucyjny uznał go za niezgodny z
Konstytucją RP

bip.mswia.gov.pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie wynika
z uchwały Nr 13/2008 Rady Ministrów z
dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie
dokończenia reformy administracji
publicznej oraz zasad prowadzenia prac
w tym zakresie, która przewiduje
dokończenie reformy decentralizacyjnej
i uporządkowanie podziału kompetencji
między administracją rządową i
samorządową oraz wzmocnienie pozycji
wojewody
Potrzeba wprowadzenia rozwiązań
79. Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku ze
planowanych w projekcie wynika z
zmianami w organizacji i podziale uchwały Nr 13/2008 Rady Ministrów z
zadań administracji publicznej w dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie
województwie
dokończenia reformy administracji
publicznej oraz zasad prowadzenia prac
w tym zakresie, która przewiduje
dokończenie reformy decentralizacyjnej
i uporządkowanie podziału kompetencji
między administracją rządową i
samorządową oraz wzmocnienie pozycji
wojewody
80. Projekt ustawy o zmianie ustawy Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
zaopatrzeniu emerytalnym
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin
administracji rządowej w
województwie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

81. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej

45

Adres
BIP

4

5

6

7

1. Zapewnienie zgodności przepisów o
systemie oświaty i o szkolnictwie
wyższym z przepisami ustawy o
Państwowej Straży Pożarnej z w zakresie
służby kandydackiej,
2. Wprowadzenie w życie “Zasad etyki
zawodowej strażaka PSP”, o których
mowa w rocie ślubowania strażaka aktem
normatywnym Komendanta Głównego
PSP .

Określenie podstaw prawnych współpracy
szefa KCIK z niektórymi podmiotami w
zakresie wymiany informacji
kryminalnych np. dyrektorem generalnych
Lasów Państwowych. Umożliwienie
rejestracji informacji kryminalnych w
formie tekstowej. Szerszy katalog
możliwości usuwania zbędnych informacji
kryminalnych z baz danych .

Zbigniew
Sosnowski –
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

o gromadzeniu, przetwarzaniu i
przekazywaniu informacji
kryminalnych oraz niektórych
innych ustaw

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

82. Projekt ustawy o zmianie ustawy

Zmiana przepisów o systemie oświaty i o
szkolnictwie wyższym wymusza zmianę
przepisów ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej z w zakresie warunków przyjęć do
szkół PSP oraz skreślania z listy uczniów i
studentów i zwalniania ze służby
kandydackiej.
Brak upoważnienia do ustalenia zasad etyki
zawodowej strażaka, o której mowa w rocie
ślubowania zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy
powoduje, że dokument taki nie został
opracowany. Zmiana ustawy polegająca na
wprowadzeniu delegacji ustawowej dla
Komendanta Głównego PSP upoważniającej
do wydania aktu w drodze zarządzenia
wypełni tę lukę.
Usprawnienie realizacji zadań w
obszarze działania szefa Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

83. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpożarowej
oraz niektórych innych ustaw

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

46

Antoni
Podolski
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Centra Powiadamiania Ratunkowego
Zmiana koncepcji tworzenia i
(CPR), które wprowadziła ustawa o
funkcjonowania systemu powiadamiania
PRM dotychczas nie funkcjonują .
ratunkowego.
Proponowane zmiany wprowadzają to
pojęcie do ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, określając dla CPRów nowe zasady funkcjonowania W
obecnym stanie prawnym rola CPR-ów
ogranicza się jedynie do przyjęcia
zgłoszenia z numeru “112”.
Proponowane zmiany mają na celu
zintegrowanie podmiotów ratowniczych.
Rola CPR-ów nie będzie więc
ograniczała się do przyjmowania
zgłoszeń. CPR-y będą również, po tych
zmianach, dysponowały i koordynowały
działania służb ratowniczych.
Zmiany obejmować będą następujące
akty prawne:
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z
2002 roku Nr 147, poz. 1229 ze
zmianami);
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,
poz. 590);
- ustawa z dnia 8 września 2006 roku o
Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zmianami);
- ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 187, poz.
1800 ze zmianami).

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

84. Projekt ustawy o służbie
zagranicznej

47

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Andrzej
Kremer
Podsekretarz
Stanu

MSZ

www.bip.msz.gov.pl

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.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

85. Projekt ustawy o zniesieniu

48

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Ustawa zlikwiduje z dniem 1 stycznia 2009 r.
Komitet Integracji Europejskiej, a także dział
administracji rządowej „integracja europejska”
oraz spowoduje przeniesienie komórek
organizacyjnych Urzędu Komitetu Integracji
Europejskiej do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Zmiany to:
- włączenie do zakresu działu administracji
rządowej „sprawy zagraniczne” zadań
związanych z koordynacją problematyki
europejskiej obsługiwaną przez UKIE;
- przeniesienie komórek organizacyjnych Urzędu
Komitetu Integracji Europejskiej (wraz z
pracownikami) do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych (z wyjątkiem enumeratywnie
wymienionych w projekcie ustawy komórek
obsługi, które ulegną likwidacji). Przeniesienie to
będzie równoznaczne z przeniesieniem działalności
„w ruchu” do innego urzędu, a tym samym
zniesieniem dotychczasowego urzędu jako
odrębnej jednostki organizacyjnej;
- przejęcie przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych mienia Skarbu Państwa
znajdującego się w dyspozycji Urzędu
Komitetu Integracji Europejskiej oraz
wstąpienie przez MSZ w prawa i obowiązki,
które wynikają z umów i porozumień
zawartych przez ten urząd na zasadzie pełnej
sukcesji;
- wyodrębnienie i określenie mechanizmów
skutecznej koordynacji horyzontalnej na
szczeblu: odpowiedzialności politycznej
(Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych
ministrów), odpowiedzialności sekretarzy bądź
podsekretarzy stanu w resortach,
zaangażowanych w sprawy europejskie,
odpowiedzialności urzędniczej (kierujących
departamentami w poszczególnych resortach).

Grażyna
Bernatowicz,
Podsekretarz
Stanu

MSZ

www.bip.msz.gov.pl

Przystąpienie RP do UE powoduje
Komitetu Integracji Europejskiej konieczność zmiany obowiązujących
regulacji prawnych w zakresie
koordynacji polskiej polityki
europejskiej. Zakres i treść tej zmiany
wiąże się bezpośrednio z powstaniem
zupełnie nowej, w porównaniu z
dotychczasowym stanem, jakości w
postaci polskiej polityki europejskiej
realizowanej w ramach instytucji UE.
Podjęcie przez Rząd działań
zmierzających do istotnej reformy
administracji spraw europejskich jest
koniecznością nie tylko ze względu na
uwarunkowania merytoryczne
(utrzymanie działu „integracja
europejska” utraciło sens wraz z akcesją
Polski do UE), ale i formalne oraz
praktyczne - zakres istniejącego działu
administracji rządowej „integracja
europejska” nie został zdefiniowany w
ustawie o działach administracji
rządowej, a jego treść określają zadania
kolegialnego organu – Komitetu
Integracji Europejskiej, który w praktyce
nie funkcjonuje.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

86. Projekt ustawy o zmianie ustawy

87. Projekt ustawy Prawo

geologiczne i górnicze.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

49

Bernard
Błaszczyk
Dyrektor
Generalny

MŚ

Henryk Jacek
Jezierski
Podsekretarz
Stanu, Główny
Geolog Kraju

MŚ

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

Projekt wprowadza zmiany w zakresie:
- zamykania składowisk odpadów nie
spełniających wymagań prawnych z
urzędu,
- zakazu składowania odpadów palnych
selektywnie zebranych,
- zakazu składowania odpadów
ulegających biodegradacji selektywnie
zebranych,
- wprowadzenia środków
dyscyplinujących przedsiębiorców, aby
wywiązywali się z obowiązku składania
zbiorczych zestawień danych,
- zmianę sposobu planowania gospodarki
odpadami.
Dokonana ocena funkcjonowania ustawy Celem projektowanej ustawy jest
i stosowania jej przepisów potwierdziła usunięcie barier utrudniających
potrzebę opracowania nowej ustawy
podejmowanie (wykonywanie)
regulującej zasady i warunki
działalności w zakresie geologii i
wykonywania działalności w zakresie
górnictwa poprzez wprowadzenie licznych
geologii i górnictwa.
uproszczeń, odbiurokratyzowanie
postępowań administracyjnych przede
Analiza obowiązującego stanu prawnego
wszystkim przez znaczące ograniczenie
potwierdziła także, że niezbędne jest
obowiązków współdziałania w
wprowadzenie nowoczesnych regulacji
postępowaniu koncesyjnym; wzmocnienie
sprzyjających rozwojowi
instrumentów przeciwdziałających
przedsiębiorczości
nielegalnej eksploatacji kopalin oraz
pobudzenie przedsiębiorczości w sposób
służący racjonalnej gospodarce złożami
kopalin w ramach zrównoważonego
rozwoju.
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 oraz w Krajowym planie
gospodarki odpadami 2010 (KPGO
2010).

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

o odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

88. Projekt ustawy – Prawo o
organizmach genetycznie
zmodyfikowanych

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt nowej ustawy – Prawo o
organizmach genetycznie
zmodyfikowanych reguluje zagadnienia
dotyczące organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, w zakresie:

- prowadzenia zakładów inżynierii
genetycznej,
- zamkniętego użycia mikroorganizmów
genetycznie zmodyfikowanych oraz
zamkniętego użycia organizmów
genetycznie zmodyfikowanych,
- zamierzonego uwolnienia organizmów
genetycznie zmodyfikowanych do
środowiska w celach doświadczalnych,
- wprowadzenia do obrotu organizmów
genetycznie zmodyfikowanych jako
produktów lub w produktach,
- upraw roślin genetycznie
zmodyfikowanych,
- udostępniania informacji o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych.
Projekt niniejszej ustawy ma na celu
Projekt ustawy o zmianie ustawy reguluje
zapewnienie całkowitej transpozycji
zagadnienia dotyczące obszarów Natura
przepisów Dyrektywy Rady
2000, ochrony gatunkowej roślin i
79/409/EWG z 2.04.1979 r. w sprawie
zwierząt, a także w mniejszym stopniu
ochrony dzikich ptaków i Dyrektywy
parków narodowych, parków
92/43/EWG z 21.05.1992 r. w sprawie
krajobrazowych i obszarów chronionego
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
krajobrazu oraz przepisów dotyczących
dzikiej fauny i flory. Projekt ma także na międzynarodowego handlu zagrożonymi
celu doprecyzowanie przepisów, które w gatunkami roślin i zwierząt (CITES).
trakcie obowiązywania obecnie
obowiązującej ustawy budzą największe
wątpliwości.
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ustawy o ochronie przyrody

Osoba
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stanowisko lub
funkcja)
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89. Projekt ustawy o zmianie

Projekt niniejszej ustawy ma na celu
zapewnienie transpozycji przepisów
prawa Unii Europejskiej w obszarze
działań dotyczących organizmów
genetycznie zmodyfikowanych, jak też
wdrożenia postanowień Ramowego
Stanowiska Polski dotyczącego
organizmów genetycznie
zmodyfikowanych. Projekt ustawy ma
także na celu sprecyzowanie tych
przepisów, które w trakcie
dotychczasowego okresu obowiązywania
ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych budziły wątpliwości
interpretacyjne.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

90. Projekt ustawy o zmianie

ustawy – Prawo ochrony
środowiska (w zakresie spraw
poważnych awarii)
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Nowelizacja obejmuje zmiany ustawy
wynikające z zarzutu nieprawidłowej
implementacji:
- art. 3 ust. 8 dyrektywy Seveso II
(brak definicji „składowanie”)
- art. 8 ust. 1 dyrektywy Seveso II
(dot. obowiązku identyfikacji
ewentualnego występowania „efektu
domino”)
- art. 13 ust. 3 dyrektywy Seveso II
(dot. obowiązku przekazania informacji
państwom sąsiednim o nie sporządzaniu
zewnętrznego planu operacyjnoratowniczego)
- art. 20 ust. 1 dyrektywy Seveso II
(zarzut braku dostępu publicznego do
wewnętrznych planów operacyjnych oraz
ograniczeń w udostępnianiu dokumentów
lub danych, których ujawnienie mogłoby
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa
publicznego)

Andrzej
Jagusiewicz
Główny
Inspektor
Ochrony
Środowiska

MŚ/GIOŚ

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

Zmiany w ustawie wynikają z
odpowiedzi Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 29.08.2007 r., udzielonej
Komisji Europejskiej na zarzuty
formalne Komisji Wspólnot
Europejskich dotyczące uchybienia
zobowiązaniom wynikającym z art. 3
ust.6-8, art. 6 ust. 2 tiret 3 i ust. 2 lit. c i
f, art. 7 ust. 1a, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 3
tiret 3 i 4, art. 10, art. 11 ust. 4a, art.
12ust. 2, art. 13 ust.1,3,5, art. 18 ust. 1
tiret 4, ust. 2 lit. b I c, art. 20 ust. 1, a
także załączników I, II I V dyrektywy
Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie kontroli niebezpieczeństwa
poważnych awarii związanych z
substancjami niebezpiecznymi,
zmienionej dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2003/105/WE z
dnia 16 grudnia 2003 r., zwanej
dyrektywą Seveso II (naruszenie nr
2007/2174)

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Powodem opracowania projektu jest potrzeba
zapewnienia wyspecjalizowanego nadzoru
nad zdecentralizowanym płatnikiem
publicznym (po przekształceniu NFZ w
odrębne podmioty) oraz nad innymi
instytucjami ubezpieczeniowymi
działającymi w zakresie ochrony zdrowia
oraz oddzielenie funkcji politycznej Ministra
Zdrowia od funkcji nadzorczej Urzędu.
Projekt stanowi realizację expose Prezesa
Rady Ministrów oraz zadań Ministra
Zdrowia określonych w Informacji Rządu na
temat obecnej sytuacji ochrony zdrowia w
Polsce” (druk sejmowy nr 176) Głównym
zamierzeniem projektowanej ustawy jest
dokonanie decentralizacji i demonopolizacji
płatnika w systemie powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, co ma na celu
bardziej efektywne zarządzanie środkami
publicznymi pochodzącymi ze składek na
ubezpieczenie zdrowotne, dzięki
wprowadzeniu konkurencji pomiędzy
wieloma publicznymi płatnikami, a także
przygotowanie gruntu pod wprowadzenie
dalszej demonopolizacji systemu poprzez
włączenie do niego również płatników
niepublicznych.

Istotą projektu jest przeniesienie części zadań
Ministra Zdrowia do wyodrębnionego i
wyspecjalizowanego organu nadzoru oraz nadanie
temu Urzędowi nowych kompetencji nadzorczych
w zakresie nadzoru nad innymi niż obecny NFZ
podmiotami działającymi w zakresie ochrony
zdrowia. Ponadto istotą jest stworzenie w miejsce
NFZ kilku odrębnych podmiotów (na początek 6)
odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie
ubezpieczenia zdrowotnego, co wiąże się z
możliwością wyboru instytucji ubezpieczeniowych
przez ubezpieczonych oraz możliwością
kontraktowania świadczeń przez zakłady opieki
zdrowotnej z kilkoma płatnikami.

91. Projekt ustawy o państwowym
nadzorze nad systemem
ubezpieczenia zdrowotnego, o
zmianie ustawy o
świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz o
zmianie niektórych innych
ustaw
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92. Projekt ustawy o izbach
lekarskich

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
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Adres
BIP

4

5

6

7

Proponuje się wprowadzenie przepisów
porządkujących zasady funkcjonowania
samorządu lekarskiego i jego organów
poprzez:
- uszczegółowienie zasad dokonywania
wyborów do samorządu lekarskiego
- uregulowanie kwestii odwoływania osób
wybranych do pełnienia funkcji w organach
izb lekarskich
- doprecyzowanie zakresu zadań
poszczególnych organów samorządu
- wprowadzenie do ustawy przepisów
szczegółowo regulujących kwestie związane z
prowadzeniem okręgowych oraz Centralnego
Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów
- wprowadzenie nowych przepisów
regulujących zasady gospodarowania
majątkiem samorządu lekarskiego.
Projekt ustawy przewidywał będzie również zmianę
zasad prowadzenia postępowań z zakresu
odpowiedzialności zawodowej lekarzy zmierzającą
do poprawy efektywności działania sądownictwa
lekarskiego oraz wzmocnienia roli osób
pokrzywdzonych. W projekcie znajda się też
przepisy umożliwiające wprowadzenie kontroli
sądów powszechnych nad orzeczeniami
wydawanymi przez sądy lekarskie.

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov.pl

93. Projekt ustawy o zmianie

Konieczność dokonania kompleksowej
regulacji zasad działania samorządu
lekarskiego.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

− Wykonanie prawa UE, w tym także

1. Dokonanie zmian przepisów ustawy – Prawo
farmaceutyczne wynikających z konieczności
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. Dostosowanie przepisów ustawy – Prawo
farmaceutyczne do przepisów Rozporządzenia (WE)
nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów
leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające
dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE)
nr 726/2004.

94. Projekt ustawy o zmianie

ustawy – Prawo
farmaceutyczne oraz o zmianie
innych ustaw

−

orzecznictwo TSWE (ETS)
Doprecyzowanie oraz kompleksowe
uregulowanie spraw związanych z
bezpieczeństwem i jakością
produktów leczniczych.

3. Implementacja do polskiego porządku prawnego:
orzecznictwa TSWE (ETS) dotyczącego: Orzeczenie
C-374/05 Gintec, Orzeczenie C-143/06 LudwigsApotheke
4. 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.
5. Wprowadzenie obowiązku informowania Ministra
Zdrowia o decyzjach wycofujących produkty
lecznicze; oraz nałożenie obowiązku, na lekarzy
oraz na inne osoby wykonujące zwód medyczny,
związane ze zgłaszaniem działań niepożądanych
produktu leczniczego.
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95. Projekt ustawy o wyrobach
medycznych

Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt ustawy przewiduje:
• nadanie Prezesowi Urzędu
uprawnień organu I instancji;
• usprawnienie procesu rejestracji;
• wykonanie prawa UE.
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1. Wdrożenie dyrektywy 2007/47/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
września 2007 r. zmieniającej dyrektywy
90/385/EWG, 93/42/EWG i 98/8/WE.
2. Ujednolicenie przepisów dotyczących
różnych wyrobów medycznych.
3. Usunięcie usterek oraz błędów w
obowiązujących przepisach.
4. Usprawnienie nadzoru nad obrotem i
używaniem wyrobów medycznych.
Projekt zastąpi obecnie obowiązującą
ustawę o wyrobach medycznych.
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).

www.mz.gov.pl

96. Projekt ustawy o Urzędzie

- Wykonanie prawa UE;
- Potrzeba poprawienia przepisów i
poszerzenia zakresu ustawy.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Projekt ustawy wprowadza mechanizm
umieszczania w wykazie stanowiącym
rozporządzenie Ministra Zdrowia
świadczeń gwarantowanych albo
niegwarantowanych. Ustawa reguluje
tzw. postępowanie kwalifikacyjne w tym
zakresie.

Na skutek wejścia w życie projektowanej
ustawy, w drodze rozporządzenia będzie
tworzony koszyk świadczeń
gwarantowanych albo niegwarantowanych.
Najistotniejszym argumentem
przemawiającym za przyjętym
rozwiązaniem jest możliwość elastycznego
reagowania na zachodzące zmiany w
dziedzinie rozwoju nauki i medycyny.
Koszyk powinien spełniać rolę informacyjną i
regulacyjną. Dla pacjenta będzie on stanowił
źródło informacji o tym, jakie świadczenia
opieki zdrowotnej nie będą finansowane w
ramach obowiązkowego ubezpieczenia
zdrowotnego i za które będzie musiał w części
zapłacić. Tym samym pacjent będzie
poinformowany do jakich bezpłatnych
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego
będzie miał prawo.
Dla świadczeniodawców koszyk stanowić
będzie informację o tym, za jakie świadczenia
nie otrzyma płatności ze środków publicznych,
oraz jakie świadczenia są gwarantowane w
ramach realizacji produktu kontraktowego ze
środków publicznych.

97. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (tzw.
ustawa koszykowa)
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Projekt ustawy w całości znosi przepisy
regulujące obowiązek uiszczania opłaty
uiszczanej obecnie przez zakłady
ubezpieczeń na rzecz NFZ.
Projektowany aktualnie system
kompensacji szkody, jaką ponosi
publiczny płatnik świadczeń opieki
zdrowotnej będzie w całości oparty na
możliwości dochodzenia przez tego
płatnika roszczeń odszkodowawczych od
sprawców lub zakładów ubezpieczeń,
odpowiedzialnych za szkodę,
spowodowaną zdarzeniem implikującym
konieczność poniesienia kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Projektowana ustawa przesądza
jednoznacznie o legitymacji publicznego
płatnika do dochodzenia tych roszczeń
oraz reguluje zasady przekazywania
płatnikowi informacji niezbędnych do
realizacji powyższych uprawnień.

W dniu 1 października 2007 r. weszła w życie
ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 922),
która m.in. wprowadziła mechanizm
kompensacji szkody, jaką ponosi Narodowy
Fundusz Zdrowia w związku z koniecznością
finansowania kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków
komunikacyjnych, za które odpowiedzialność
ponoszą zakłady ubezpieczeń, w których z
kolei sprawcy tych wypadków mają wykupione
polisy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Ustawa określiła
wysokość tej opłaty na rok 2007 i 2008,
wskazując jednocześnie, iż w kolejnych latach
wymiar opłaty będzie ustalany w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia, przy
uwzględnieniu rzeczywistych kosztów, które
ponosi NFZ w związku z leczeniem ofiar
wypadków. Z uwagi jednakże na brak
zintegrowania systemów informatycznych
Policji i Narodowego Funduszu Zdrowia
(mimo podjętej współpracy i porozumień w
tym zakresie), skutkujący niemożnością
identyfikacji sprawców i ofiar wypadków
komunikacyjnych, obliczenie tych kosztów jest
utrudnione, a przez to niemożliwe jest
ustalenie wysokości opłaty na kolejne lata.
Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo
Zdrowia podjęło decyzję o rezygnacji z
mechanizmu kompensacji szkody NFZ, opartej
na opłacaniu przez zakłady ubezpieczeń opłaty
ryczałtowej na rzecz Funduszu na rzecz
jednoznacznego uprawnienia publicznego
płatnika w zakresie dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych.

98. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (tzw.
ustawa OC).
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Zmiana ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)
ma na celu zmianę przepisów
nasuwających w dotychczasowej
praktyce wątpliwości interpretacyjne
oraz uregulowanie na poziomie
ustawowym kwestii kwalifikacji
koniecznych do wykonywania świadczeń
z zakresu psychoterapii uzależnień

Celem nowelizacji jest wzmocnienie
mechanizmów pomocy osobom
uzależnionym i współuzależnionym,
ograniczenie dostępu do alkoholu, zmiana
przepisów nasuwających wątpliwości
interpretacyjne oraz uregulowanie na
poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji
koniecznych do wykonywania świadczeń z
zakresu psychoterapii uzależnień.

99. Projekt ustawy o zmianie

ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii
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Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu
MZ

www.mz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

10 Projekt ustawy o zmianie
0. ustawy o gospodarce

59

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Projekt ustawy przewiduje przekazanie
gospodarowania nieruchomościami
przeznaczonymi na potrzeby centralnej
administracji rządowej tj. Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Rządowego Centrum
Legislacji, ministerstw, urzędów centralnych, a
także urzędów wojewódzkich do jednego
organu - ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa, wyposażając go w realne instrumenty
gospodarowania nieruchomościami
przeznaczonymi na potrzeby ww. jednostek.
Projekt ustawy w ramach zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa wyodrębnia
nieruchomości przeznaczone na potrzeby ww.
jednostek (nieruchomości te nadal pozostają w
zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, ale
znajdują się w ewidencji ministra właściwego
do spraw Skarbu Państwa) oraz znosi podział
na nieruchomości przeznaczone na cele
statutowe i niestatutowe. Podstawowym
zadaniem ministra będzie zarządzanie obrotem
nieruchomościami z punktu widzenia
zapotrzebowania lub zbędności tych
nieruchomości dla ww. jednostek. W tym celu
minister będzie mógł przede wszystkim
nabywać nieruchomości i je sprzedawać.
Zmiana ustawy o finansach publicznych ma
zapewnić – poprzez ustalanie wytycznych do
wykonania budżetu przez RM - przeznaczanie
środków pochodzących ze sprzedaży
nieruchomości, na zakup nowych
nieruchomości celem odtworzenia zasobu
nieruchomości na potrzeby administracji
rządowej. Fakultatywnie RM będzie mogła
określić przeznaczenie do 15% powyższych
przychodów na realizację zadań publicznych z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci i młodzieży.

Tomasz
Arabski
Szef KPRM

Szef KPRM

bip.kprm.gov.pl

Zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
nieruchomościami oraz ustawy z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)
o finansach publicznych
ma na celu wprowadzenie
mechanizmów, które umożliwią
prowadzenie przez jeden organ –
ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa - spójnej i realnej polityki
gospodarowania wszystkimi
nieruchomościami (przeznaczonymi
obecnie zarówno na cele statutowe jak i
cele niestatutowe) Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Rządowego Centrum
Legislacji, ministerstw, urzędów
centralnych oraz urzędów wojewódzkich

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ

60

Prezes GUS

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny

Sławomir
Brodziński
Dyrektor
Generalny
Prezes GUS

ww.stat.gov.pl/bip

Dla przeprowadzenia powszechnego spisu
rolnego, zgodnie z art. 9 ustawy o
badań struktury gospodarstw rolnych.
statystyce publicznej, konieczne jest
RM w stanowisku Rządu poparła ten
uchwalenie ustawy, która określi zakres
projekt, co skutkuje przeprowadzeniem
podmiotowy i przedmiotowy spisu, jego
ok. 2010r. powszechnego spisu rolnego
organizację, obowiązki podmiotów
uwzględniającego potrzeby informacyjne objętych tym spisem.
UE i użytkowników krajowych.
Aktualnie obowiązujące rekomendacje
Dla przeprowadzenia powszechnego spisu
Biura Statystycznego ONZ, EKG ONZ
rolnego, zgodnie z art. 9 ustawy o
oraz UE, zatwierdzone na konferencji
statystyce publicznej, konieczne jest
Statystyków Europejskich (CES) w
uchwalenie ustawy, która określi zakres
czerwcu 2006r. zalecają
podmiotowy i przedmiotowy spisu, jego
przeprowadzenie spisu ludności i
organizację, obowiązki podmiotów
mieszkań ok. 2011r. RM w stanowisku
objętych tym spisem.
Rządu poparł ten projekt, co skutkuje
przeprowadzeniem ok. 2010r.
narodowego spisu powszechnego
ludności i mieszkań uwzględniającego
potrzeby informacyjne UE i
użytkowników krajowych.

ww.stat.gov.pl/bip

10 Projekt ustawy o powszechnym W 2007r. KE przedstawiła projekt
rozporządzenia PE i Rady w sprawie
1. spisie rolnym w 2010 r.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

1. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego
dla 5-latków.
2. Stworzenie gwarancji skuteczniejszego
wyrównywania szans edukacyjnych poprzez
zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych
dzieci do edukacji.
3. W dotychczasowym stanie prawnym podstawa
programowa określa obowiązkowe, na danym etapie
kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz
umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, na
podstawie których ustalane są kryteria ocen szkolnych i
wymagań egzaminacyjnych. Minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania określa, w drodze
odrębnych rozporządzeń, podstawy programowe
i standardy wymagań będące podstawą
przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów,
uwzględniając zasady, że wymagania powinny
uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści
nauczania oraz umiejętności, a także osiągnięcia
uczniów zawarte w podstawie programowej.
Funkcjonowanie dwóch dokumentów, ze swej
natury sformułowanych dość ogólnie, powoduje
kolizje interpretacyjne. Ponadto, opisywanie
treści kształcenia bez kryjących się za tymi
treściami wymagań dopuszcza bogatą narrację,
niejednokrotnie odstającą od możliwości
realizacyjnych szkoły.
4. Dokonanie kompetencyjnego podziału zadań
w strukturze administracji rządowej
i samorządowej, z jednoczesnym zwiększeniem
efektywności sprawowania nadzoru
pedagogicznego.
5. Stworzenie możliwości prawnych działania na
obszarze Polski szkół wywodzących się z innych
systemów edukacyjnych posiadających odrębną
strukturę i realizujących odrębne programy
nauczania.
6. Zwiększenie oferty edukacyjnej dla
cudzoziemców i Polaków powracających z
zagranicy.
Zniesienie ograniczeń w dostępie oświaty dla
obywateli państw trzecich.
Wyrównywanie szans edukacyjnych
cudzoziemców, szczególnie defaworyzowanych
oraz Polaków powracających z zagranicy.

1. Wprowadzenie przepisów regulujących
stopniową realizację obowiązkowego wychowania
przedszkolnego przez 5-latków
2. Obniżenie od 1 września 2009 r. wieku
obowiązku szkolnego do 6. roku życia.
3. Zmiana definicji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego. Wymagania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół będą jednocześnie
podstawą przeprowadzania sprawdzianu
i egzaminów, bez konieczności wydawania przez
ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania odrębnego rozporządzenia w sprawie
standardów wymagań.
4. Przekazanie części wykonywanych obecnie przez
kuratora oświaty zadań jednostkom samorządu
terytorialnego, pozostawienie w strukturze
administracji rządowej nadzoru pedagogicznego.
Usytuowanie w systemie administracji publicznej
jednostki sprawującej nadzór pedagogiczny
(jakościowy).
5. Określenie warunków udzielania zgody ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania
na tworzenie wskazanych szkół.
Określenie zasad organizacji, trybu kształcenia oraz
warunków działania wskazanych szkół.
6. Zniesienie odpłatności za naukę w publicznych
liceach ogólnokształcących, technikach
i zasadniczych szkołach zawodowych dla
cudzoziemców.
Zatrudnianie asystentów nauczyciela (na wzór
asystentów romskich) w szkołach publicznych dla
cudzoziemców defaworyzowanych.
Organizowanie przez centra kształcenia
ustawicznego oraz szkoły publiczne wspierania
wyrównywania poziomów nauczania i uzupełniania
braków edukacyjnych dla cudzoziemców
defaworyzowanych.
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów
szkół w zakresie nauczania języka polskiego dla
cudzoziemców oraz edukacji międzykulturowej.
Uregulowanie funkcjonowania szkół i oddziałów
dwujęzycznych.
Określenie wysokości stypendium dla
cudzoziemców.

10 Projekt ustawy o zmianie
3. ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw
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Krystyna
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10 Projekt ustawy o zmianie
4. ustawy Karta Nauczyciela

Krajowego i innych ustaw

4

5

6

7

Zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli, Zmiana art. 42 ustawy Karta Nauczyciela,
racjonalizacja procesu organizacji
w zakresie wysokości tygodniowej liczby
kształcenia i wychowania w szkołach.
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych od dnia 1 września 2009.
Stworzenie ram prawnych dla organu
prowadzącego do określania zasad,
przypadków oraz trybu obniżania lub
podwyższania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla
nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze.
Systemowy sposób ustalania minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli.
Nowelizacja ustawy o doradztwie
Generalnym założeniem, nowelizacji,
podatkowym wynika z konieczności
wynikającym z uregulowań dyrektywy
implementacji postanowień dyrektywy
2006/123/WE, będzie ograniczenie barier
2006/123/WE dot. usług na rynku
(w tym także systemów zezwoleń) dla
wewnętrznym. do krajowego porządku
podejmowania lub prowadzenia
prawnego w terminie wyznaczonym
działalności usługowej oraz wzmocnienie
przez Komisję Europejską tj. do dnia
praw usługobiorców.
29.12.2009r.
Wprowadzenie proponowanych w
Potrzeba zmiany dotychczasowych zasad
projekcie ustawy rozwiązań wynika z
funkcjonowania funduszy
potrzeby zminimalizowania ryzyka
umiejscowionych w Banku Gospodarstwa
działalności funduszy funkcjonujących w Krajowego oraz zasad funkcjonowania
Banku Gospodarstwa Krajowego, które
organów funduszy.
służą realizacji zadań rządowych.
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Krystyna
Szumilas
Sekretarz Stanu

MEN

MF

MF

Andrzej
Parafianowicz
Podsekretarz
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Katarzyna
ZajdelKurowska
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Stanu

www.mf.gov
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10 Projekt ustawy o zmianie
6. ustawy o Banku Gospodarstwa

Adres
BIP

www.mf.gov.pl

podatkowym

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.men.gov.pl/bip

10 Projekt ustawy o zmianie
5. ustawy o doradztwie
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odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
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4

5

6

7

Konieczność implementacji dyrektywy
Ustawa wprowadzi nowe, ujednolicone zasady
10 Projekt ustawy o zmianie
ustawy
Prawo
bankowe,
ustawy
2007/44/WE
Parlamentu
Europejskiego
i
proceduralne i kryteria oceny inwestorów
7.

przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych

przedsiębiorców (tytuł
roboczy)
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MF

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu
MG

MG

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

bip.mg.gov.p
l

11 Projekt ustawy Prawo
0. probiercze

Wprowadzenie podstawy prawnej do
udzielania przez KUKE S.A. ubezpieczeń
krótkoterminowych kredytów
eksportowych oraz umożliwienie
ubezpieczania kredytów i kontraktów
eksportowych realizowanych przez
przedsiębiorców powiązanych kapitałowo
z przedsiębiorcami krajowymi.
Projekt ma na celu:
Uchylenie, zmiana bądź uproszczenie
− ograniczenie barier administracyjnych dla istniejących koncesji, licencji, zezwoleń,
przedsiębiorców poprzez uchylenie lub
zgód, pozwoleń, rejestrów działalności
zmianę przepisów,
regulowanej.
− zwiększenie wolności gospodarczej i
Projekt ma na celu usunięcie regulacji
uproszczenie istniejącego prawa;
szkodzących rozwojowi
− usunięcie z systemu prawa barier
przedsiębiorczości.
związanych z zakładaniem i
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Projekt ma na celu dopasowanie systemu
Istotą projektu jest ograniczenie obciążeń
administracji probierczej do potrzeb rynku i administracyjnych dla przedsiębiorców,
konsumentów.
ograniczenie skali nielegalnego obrotu
wyrobami złotniczymi i jubilerskimi oraz
usprawnienie i racjonalizacja działalności
administracji probierczej.

MF

bip.mg.gov.pl

10 Projekt ustawy o ograniczeniu
9. barier administracyjnych dla

nabywających lub zwiększających udziały w
podmiotach sektora finansowego

www.mf.gov.pl

10 Projekt ustawy o zmianie
8. ustawy o gwarantowanych

Rady z dnia 5 września 2007 r.
zmieniającej dyrektywę Rady
92/49/EWG oraz dyrektywy
2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE
i 2006/48/WE w zakresie zasad
proceduralnych i kryteriów oceny
stosowanych w ramach oceny
ostrożnościowej przypadków nabycia lub
zwiększenia udziałów w podmiotach
sektora finansowego.
Uporządkowanie ryzyk
ubezpieczeniowych KUKE S.A.

www.mf.gov.pl

o działalności ubezpieczeniowej,
ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi
oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych

Katarzyna
ZajdelKurowska
Podsekretarz
Stanu

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

2

3

4

Projekt ma na celu implementację
przepisów dyrektywy 2006/123/WE,
prowadzących do zniesienia barier w
swobodzie przedsiębiorczości dla
usługodawców w państwach członkowskich
oraz barier w swobodnym przepływie usług
między państwami członkowskimi.

Urzeczywistnienie traktatowej swobody
świadczenia usług poprzez:
− uproszczenie i liberalizacji zasad
reglamentacji dostępu do wykonywania
działalności gospodarczej,
− wprowadzenie pojedynczych punktów
kontaktowych
− stworzenie wiążących prawnie
obowiązków efektywnej współpracy
administracyjnej miedzy państwami
członkowskim,
− wzmocnienie praw konsumentów jako
usługobiorców.
Celem projektu jest stworzenia sprawnego
i optymalnego systemu promocji
wykorzystującego wszystkie dostępne
instrumenty na rzecz stworzenia i
lansowania marki narodowej, wspierania
polskich przedsiębiorców, a także
uregulowanie statusu prawnego placówek
Ministra Gospodarki za granicą.
Wprowadzenie jednego rodzaju rezerw,
powierzenie jednemu organowi funkcji
tworzenia i zwalniania rezerw,
wprowadzenie obowiązku opracowywania
rządowego programu tworzenia rezerw w
perspektywie średniookresowej, do
którego poszczególni ministrowie zgłaszać
będą propozycje tworzenia i
utrzymywania określonych rodzajów i
ilości rezerw, określenie zasad
zarządzania rezerwami,
określenie zasad kontroli rezerw,
określenie zasad wymierzania kar za
naruszenie wymogów ustawy ze
wskazaniem organów uprawnionych do
ich nakładania.

11 Projekt ustawy horyzontalnej
1. implementującej dyrektywę
2006/123/WE o usługach na
rynku wewnętrznym

11 Projekt ustawy o systemie
2. promocji polskiej gospodarki

11 Projekt ustawy o rezerwach
3. strategicznych

Potrzeba utworzenie systemu promocji
polskiej gospodarki w celu wzrostu
umiędzynarodowienia polskich
przedsiębiorstw.

Potrzebne jest wprowadzenie nowej
ustawy, gdyż obowiązująca ustawa o
rezerwach państwowych nie odpowiada
nowym uwarunkowaniom
międzynarodowym funkcjonowania RP
oraz zasadom funkcjonowania globalnej
gospodarki rynkowej.
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11 Projekt ustawy o obrocie z
4. zagranicą towarami,

elektronicznym

Dostosowanie rodzajów usług
certyfikacyjnych do potrzeb eadministracji oraz ułatwienia dla
przedsiębiorców i obywateli w zakresie
pozyskiwania i używania e-podpisu
poprzez obniżenie kosztów e –podpisu w
niektórych zastosowaniach.

65

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie zapisów, umożliwiających
Ministrowi Gospodarki wydawanie
zezwoleń generalnych i globalnych na
obrót uzbrojeniem, występowanie o
zezwolenie jednostkom organizacyjnym
niebędącym osobami prawnymi (wniosek
MON) oraz zniesienie obowiązku
recertyfikacji wewnętrznych systemów
kontroli (WSK) po 3 latach od ich
wdrożenia. Zniesiony zostanie również
obowiązek występowania o zezwolenie na
tranzyt towarów podwójnego
zastosowania.
Dopuszczenie nowych rodzajów usług
bazujących na technologii podpisu
elektronicznego, lepiej dostosowanych do
aktualnych potrzeb obywateli,
przedsiębiorców i administracji.

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu
MG

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

11 Projekt ustawy o zmianie
5. ustawy o podpisie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a
także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa

Poprawa i uproszczenie przepisów w
zakresie kontroli obrotu z zagranicą
towarami i technologiami o znaczeniu
strategicznym.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

11 Projekt ustawy o zmianie
6. ustawy o zapasach ropy

11 Projekt ustawy o zmianie
7. ustawy o restrukturyzacji

finansowej górnictwa siarki.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Optymalizacja warunków wypełniania
przez podmioty sektora naftowego
zobowiązań dotyczących gromadzenia i
utrzymywania zapasów obowiązkowych
ropy naftowej lub paliw.

66

Adam
Szejnfeld
Sekretarz Stanu

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Projekt ma na celu w zakresie zapasów
ropy naftowej i paliw eliminację
wątpliwości interpretacyjnych w zakresie
zastosowania przepisów ustawy o podatku
akcyzowym, umożliwienie pełnego
wykorzystania dozwolonych w przepisach
UE odliczeń, uporządkowanie zasad
dostępu do usługi przesyłu i
magazynowania ropy naftowej,
uwzględnienie w zasadach obliczania
ilości wymaganych zapasów zasad
realizacji przez podmioty NCW w
zakresie biopaliw. W zakresie zapasów
gazu ziemnego eliminację wątpliwości
interpretacyjnych oraz doprecyzowanie
przepisów dot. udzielania zwolnienia z
obowiązku utrzymywania zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego.
Prowadzone w Polsce na szeroką skalę
Umożliwienie umorzenia, wraz z
wydobycie siarki spowodowało
odsetkami, zobowiązań: z tytułu
degradację środowiska. W latach 90podatków wobec budżetu państwa, z
tych, gdy zaczęto pozyskiwać
tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
przemysłowe ilości siarki na drodze
gruntów Skarbu Państwa oraz
oczyszczania zasiarczonego gazu
dodatkowych opłat związanych z ww.
ziemnego i ropy naftowej, siarka kopalna zaległościami, a także stworzenie
straciła znaczenie a kopalnie nie mogąc
podstawy prawnej do przekazywania
konkurować ze znacznie tańszą siarką z
dotacji przeznaczonych na:
odzysku, zaprzestały działalności
opłaty z tytułu podatków i opłat
górniczej. Do rozwiązania pozostał
lokalnych wobec jednostek samorządu
problem likwidacji skutków eksploatacji
terytorialnego,
oraz utrzymania przedsiębiorstw ją
finansowanie wydatków związanych z
prowadzących.
usuwaniem szkód spowodowanych
ruchem zakładu górniczego,
odprawy dla zwalnianych
pracowników.

bip.mg.gov.pl

naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku
naftowym

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7
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Projekt
ma
na
celu
zapewnienie
zachowania dokładnych i pełnych danych
dotyczących materiałów wybuchowych na
wszystkich
etapach
łańcucha
zaopatrzeniowego (w tym wytwarzania)
oraz finalnego ich zużycia.

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

MG

Dariusz
Bogdan
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.go
v.pl

12
0.

dotyczących materiałów wybuchowych na
wszystkich
etapach
łańcucha
zaopatrzeniowego (w tym wytwarzania)
oraz finalnego ich zużycia.

bip.mg.gov.pl

11
9.

sprawie
ustanowienia
systemu
materiałach
wybuchowych
oznaczania i śledzenia materiałów
przeznaczonych
do
użytku
wybuchowych
przeznaczonych
do
cywilnego
użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą
Rady 93/15/EWG.
Ustawa o zmianie ustawy o
wykonywaniu
działalności Wdrożenie
dyrektywy
Komisji
gospodarczej
w
zakresie 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w
wytwarzania
i
obrotu sprawie
ustanowienia
systemu
materiałami
wybuchowymi, oznaczania i śledzenia materiałów
bronią
i
amunicją
oraz wybuchowych
przeznaczonych
do
wyrobami i technologią o użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą
przeznaczeniu wojskowym lub Rady 93/15/EWG.
policyjnym
Projekt ustawy o zmianie
Realizacja zadań w zakresie likwidacji
ustawy o dotacji przeznaczonej niezabytkowej części kopalni jak i
dla niektórych podmiotów
utrzymania zabytkowej Kopalni Soli
Bochnia.

bip.mg.gov.pl

Wdrożenie
dyrektywy
Komisji
11
Projekt
ma
na
celu
zapewnienie
2008/43/WE
z
dnia
4
kwietnia
2008
r. w
8. Ustawa o zmianie ustawy o
zachowania dokładnych i pełnych danych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

12 Projekt ustawy o zmianie
1. ustawy – Prawo
telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw

Zmiany wynikają z doświadczeń
związanych ze stosowaniem ustawy
Prawo telekomunikacyjne oraz promują
rozwiązania prokonsumenckie,
proinwestycyjne.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Wprowadzenie skuteczniejszych i bardziej
przejrzystych uregulowań prawnych
dotyczących rynku telekomunikacyjnego,
które powinny przyczynić się do:
- rozwoju infrastruktury
telekomunikacyjnej,
- lepszej ochrony użytkowników usług
telekomunikacyjnych m. in. w zakresie
korzystania z usług o podwyższonej
opłacie, informowania o zmianie treści
regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych, rozwiązywania
promocyjnej umowy,
- zapewnienia ochrony abonenta w
przypadku naruszenia integralności
sieci telekomunikacyjnej,
- wprowadzenia regulacji zapewniających
ochronę użytkowników przed
przesyłaniem informacji
niezamówionych (spam),
- usprawnienia procedur współpracy
międzyoperatorskiej, w tym kalkulacji
opłat z tego tytułu.

Andrzej
Panasiuk,
Podsekretarz
Stanu

MI

http://bip.mt.gov.pl
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

12 Projekt ustawy o zmianie
2. ustawy o drogach publicznych
oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzenie przepisu regulującego
przyznanie nagród okolicznościowych

prowadzeniu działalności
kulturalnej

69

Adres
BIP

4

5

6

7

Zmiany organizacyjne w zakresie
zarządzania drogami krajowymi. Podział
kompetencji zarządcy dróg krajowych,
innych niż autostrady i drogi ekspresowe,
pomiędzy GDDKiA a zarząd
województwa:
1. do kompetencji GDDKiA należeć będzie
– budowa i przebudowa dróg krajowych,
2. do zadań zarządu województwa należeć
będzie – remont, utrzymanie, ochrona i
zarządzanie drogami krajowymi.
Zadania remontu, utrzymania, ochrony
dróg krajowych oraz zarządzanie nimi,
należeć będą do zadań samorządów
województw, jako zadania z zakresu
administracji rządowej. Finansowanie
tych zadań odbywać się będzie w formie
dotacji celowej przekazywanej
samorządom wojewódzkim.
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.
Uregulowanie kwestii przyznawania
nagród okolicznościowych dla twórców i
animatorów kultury

Zbigniew
Rapciak,
Podsekretarz
Stanu

MI

MKiDN

MKiDN

Tomasz Merta
Podsekretarz
Stanu

Piotr
Żuchowski
Sekretarz Stanu

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

12 Projekt ustawy o zmianie
4. ustawy o organizowaniu i

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

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

http://bip.mt.gov.pl

12 Projekt ustawy o miejscach
3. pamięci narodowej

Przekazanie części kompetencji
GDDKiA jako zarządcy dróg krajowych
do zarządów województw.
Powyższe pozwoli na usprawnienie
budowy i przebudowy sieci dróg
krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zostanie bowiem
odciążona od obowiązków związanych z
bieżącym utrzymaniem dróg krajowych i
ich zarządzaniem, dzięki czemu będzie
mogła sprawniej realizować inwestycje
na tychże drogach.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

12 Projekt ustawy o zmianie
5. ustawy o jednostkach
badawczo-rozwojowych

Oczekiwane korzyści:

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

•

1.

70

Wprowadzenie systematycznego,
obligatoryjnego audytu zewnętrznego
wszystkich jednostek badawczych w celu
uzyskania akredytacji do kategorii A, B lub C
(A – poziom wysoki, B – poziom
akceptowalny, rekomendacja wzmocnienia
działalności naukowej, C – poziom
niedostateczny).
•
Modyfikacja oceny parametrycznej jednostek
naukowych
•
Przekształcenie JBR-ów poprzez:
•
akredytację – weryfikację działalności;
jednostki spełniające ustalone kryteria
uzyskają status JBR+,
•
wyodrębnienie – wydzielenie jednostek
realizujących zadania szczególnie ważne dla
państwa, czyli Państwowych Instytutów
Badawczych,
komercjalizację – sugerowana jest prywatyzacja
jednostek nie spełniających kryteriów akredytacji
naukowej i nie będących PIB.

prof. dr hab. Maria
Elżbieta Orłowska,
Sekretarz Stanu

MNiSW

www.bip.nauka.gov.pl

Wzrost poziomu potencjału badawczego i
konkurencyjności nauki polskiej w skali
międzynarodowej oraz dostosowania do
dyrektyw unijnych.
2.
Stworzenie efektywnych mechanizmów
funkcjonowania instytucji naukowych oraz
ich współpracy z podmiotami
gospodarczymi.
3. Stymulowanie innowacyjności i wdrożeń
wyników badań naukowych.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Nauk

Oczekiwane korzyści:
Wzrost poziomu potencjału badawczego i
konkurencyjności nauki polskiej w skali
międzynarodowej oraz dostosowania do dyrektyw
unijnych.
Stworzenie efektywnych mechanizmów
funkcjonowania instytucji naukowych oraz ich
współpracy z podmiotami gospodarczymi.
Stymulowanie innowacyjności i wdrożeń
wyników badań naukowych.

Adres
BIP

4

5

6

7

Istota rozwiązań,
projekcie:

•

•

•
•
•
•

•

71

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

które

mają

być

zawarte

w

Korporacja członków PAN powinna się
składać z nie więcej niż 300 czynnych
członków wybieranych w wyborach przez samą
korporację, ale proponowanych przez całe
polskie środowisko naukowe, w tym rady
naukowe instytutów, rady wydziałów,
towarzystwa naukowe oraz czynnych członków
PAN. Czynny członek PAN po ukończeniu 70
lat przechodziłby w stan spoczynku i
uzyskiwał dodatek do emerytury, Członek
senior PAN mógłby nadal uczestniczyć w
pracach PAN na zasadzie dobrowolności, nie
liczyłby się do kworum i nie miałby ani
czynnego ani biernego prawa wyborczego.
Liczba wydziałów powinna zostać istotnie
zmniejszona. Korporacja członków Akademii
mogłaby zostać podzielona na np. trzy
wydziały:
wydział nauk humanistycznych i społecznych,
wydział nauk ścisłych i inżynierskich,
wydział nauk o życiu i o Ziemi.
Tak jak obecnie, najwyższą władzą w PAN
powinno być Zgromadzenie Ogólne zwoływane
przez Prezesa PAN. Prezes PAN, wybierany
spośród czynnych (rzeczywistych i
korespondencyjnych) członków PAN
podlegałby Prezesowi Rady Ministrów.
Wszystkie istotne decyzje dotyczące
instytutów PAN byłyby podejmowane w
porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Instytuty PAN powinny mieć wyraźnie
badawczy charakter, podobnie jak instytuty
tzw. studiów zaawansowanych (advanced
studies). Oznacza to konieczność specjalizacji
czyli takiego określenia obszarów badań, które
pozwoli na wyznaczenie odrębnego profilu
instytutu na podstawie najlepszych własnych
osiągnięć badawczych.

Prof. dr hab. Jerzy
Duszyński,
Podsekretarz Stanu

MNiSW

www.bip.nauka.gov.pl

12 Projekt ustawy o zmianie
6. ustawy o Polskiej Akademii

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

12 Pakiet projektów ustaw dot.
7. przebudowy systemu
finansowania nauki

72

Adres
BIP

4

5

6

7

1. Racjonalizacja organizacji systemu
finansowania nauki w Polsce poprzez
pełne rozdzielenie funkcji programowoplanistycznych od operacyjnego
finansowania poszczególnych zadań
badawczych
2. Stworzenie symetrycznej do
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR) instytucji zajmującej się
finansowaniem badań poznawczych–
robocza nazwa Narodowe Centrum Nauki.
3. Stymulowanie wdrożenia wyników
badań naukowych, w celu wsparcia
innowacyjności gospodarki – jako zadanie
przyporządkowane Narodowemu Centrum
Badań i Rozwoju.
istota projektowanych rozwiązań
sprowadza się do:
stworzenia podstaw prawnych do
zawieszenia obowiązku odbywania
zasadniczej służby wojskowej oraz
przeszkolenia wojskowego studentów
i absolwentów szkół wyższych oraz
wprowadzenie w ich miejsce
ochotniczych form służby wojskowej,
stworzenia prawnej możliwości
pełnienia – na zasadach ogólnych –
służby wojskowej przez kobiety,
utworzenia Narodowych Sił
Rezerwowych i pełnienia ochotniczej
służby w rezerwie na przydziałach
kryzysowych,
zmiany zakresu czynności terenowych
organów administracji wojskowej w
związku z zadaniami rekrutacji do
służby wojskowej.

MNiSW

Prof. dr hab. Jerzy
Duszyński,
Podsekretarz Stanu
Prof. Dr hab.
Maria Elżbieta
Orłowska
Sekretarz Stanu –
w zakresie
nowelizacji o
NCBiR

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych i
Profesjonalizac
ji

MON

www.bip.nauka.gov.pl www.biuletyn.mon.gov.pl

obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie niektórych ustaw

Dokonanie profesjonalizacji Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z
dniem 1 stycznia 2010 r.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.bip.nauka.gov.pl

12 Projekt ustawy o zmianie
8. ustawy o powszechnym

Zadanie jest realizacją zmian
określonych w Projekcie założeń
reformy systemu nauki i reformy
systemu szkolnictwa wyższego.
Instrumenty realizacji::
1) Ustawa o finansowym wsparciu
programu rozwoju badań
poznawczych/ Ustawa o
Narodowym Centrum Nauki
2) Ustawa o zmianie ustawy o
Narodowym Centrum badań i
Rozwoju
3) Ustawa o zmianie ustawy o
zasadach finansowania nauki.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych
wymusza zmianę systemu
zakwaterowania Sił Zbrojnych, w
kierunku stworzenia odpowiednich
warunków zakwaterowania dla żołnierzy
zawodowych (kontraktowych), które
jednocześnie stanowiłyby zachętę do
pełnienia zawodowej (kontraktowej)
służby wojskowej.

proponuje się następujące rozwiązania:
1) całością zakwaterowania żołnierzy
zawodowych i kontraktowych, łącznie
z szeregowymi zawodowymi
zajmowałby się jeden podmiot;
2) utrzymanie prawa do zakwaterowania
przez czas pełnienia służby wojskowej
w miejscu jej pełnienia;
3) realizacja prawa do zakwaterowania
na wniosek żołnierza, w jednej
postaci:
a) przydziału kwatery,
b) kwatery zastępczej,
c) kwatery internatowej albo miejsca
w internacie, w przypadku braku
zakwaterowania, wypłata świadczenia
finansowego, np. zryczałtowanego
dodatku mieszkaniowego;
4) rozkwaterowanie z urzędu w
przypadku orzeczenia rozwodu;
5) odprawa mieszkaniowa po
zakończeniu służby wojskowej i
nabyciu uprawnień emerytalnych;
możliwość zakupu lokalu mieszkalnego w
miejsce odprawy po zakończeniu służby
- likwidacja Agencji Mienia Wojskowego,
- przekazanie mienia likwidowanej Agencji jej
następcom prawnym, tj. w obszarze
gospodarowania ruchomymi składnikami
mienia Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia,
zaś w obszarze gospodarowania mieniem
Skarbu Państwa stanowiącym nieruchomości
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, uregulowanie kwestii związanych z
pracownikami likwidowanej Agencji

12 Projekt ustawy o zmianie
9. ustawy o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej

13 Projekt ustawy o likwidacji
0. Agencji Mienia Wojskowego
oraz o zmianie niektórych
ustaw

Likwidacja Agencji Mienia
Wojskowego,
powołanie likwidatora Agencji Mienia
Wojskowego,
udoskonalenie modelu gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa będącym w
zarządzie jednostek organizacyjnych
MON i MSWiA,
przekazanie jednostkom samorządu
terytorialnego niezagospodarowanych
przez Agencję nieruchomości trwale
zbędnych dla Sił Zbrojnych
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Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych i
Profesjonalizac
ji

MON

MON

Zenon
KosiniakKamysz
Podsekretarz
Stanu do Spraw
Uzbrojenia i
Modernizacji

www.biuletyn.mon.gov.pl

Tytuł

www.biuletyn.mon.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

13 Projekt ustawy o dyscyplinie
2. wojskowej
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-

Adres
BIP

4

5

6

7

utworzenie Agencji Uzbrojenia,
zasady działania i zadania Agencji
Uzbrojenia,
określenie zasad gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa przez jednostki
organizacyjne MON i MSWiA.

W nowych przepisach zwiększona
zostanie liczba wyróżnień i kar oraz
środków dyscyplinarnych, a także zakres
władzy dyscyplinarnej, którą otrzymają
dowódcy drużyn. Ponadto umożliwiać one
będą orzekanie bez zbędnej procedury w
sprawach prostych przy zachowaniu
konstytucyjnych uprawnień żołnierzy.
Powinny „podnieść” skuteczność i
sprawność reagowania dyscyplinarnego,
uwzględniając wagę czynu oraz
zamierzone formy pełnienia służby
wojskowej, a także szczególne warunki i
czas jej pełnienia (pokój, stany
nadzwyczajne wojna).

MON

Zenon
KosiniakKamysz
Podsekretarz
Stanu do Spraw
Uzbrojenia i
Modernizacji

Czesław Piątas
Sekretarz Stanu
do Spraw
Społecznych i
Profesjonalizac
ji

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

Wdrożenie efektywnego systemu
zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w nowoczesne
techniki uzbrojenia, udoskonalenie
modelu gospodarowania mieniem Skarbu
Państwa będącym w zarządzie jednostek
organizacyjnych MON i MSWiA,
pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu
wojskowego dla Sił Zbrojnych przez
wyspecjalizowany podmiot.
Potrzeba dokonania gruntownej reformy
wojskowych przepisów dyscyplinarnych,
wynika przed wszystkim z:
zamierzonej profesjonalizacji Sił
Zbrojnych oraz zmiany struktur
osobowych,
nowych zadań, realizowanych przez
Siły Zbrojne, w tym poza granicami
państwa i w warunkach konfliktu
zbrojnego,
nowych zagadnień związanych z
utrzymaniem dyscypliny – m. in.
skali zjawiska używania narkotyków
i nadużywania alkoholu w
warunkach służby wojskowej,
trudności ze stosowaniem obecnej
ustawy, spowodowane przede
wszystkim nadmiernie
rozbudowanymi procedurami i
czasochłonnym dokumentowaniem
czynności dyscyplinarnych, co
powoduje odstępowanie dowódców
od reagowania na przewinienia.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.biuletyn.mon.gov.pl

13 Projekt ustawy o utworzeniu
1. Agencji Uzbrojenia

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

pracowników tymczasowych

kontach emerytalnych

części dot. Funduszu Rezerwy
Demograficznej

Zgodnie z przygotowanymi rozwiązaniami
zostanie przedłużone po 2008 roku
odprowadzanie przez ZUS składek na
Fundusz Rezerwy Demograficznej w celu
zabezpieczenia wypłat emerytalnych.

75

4

5

6

7

Zapewnienie pracodawcom możliwości
szerszego korzystania z pracy
pracowników tymczasowych.
Uwzględnienie w szerszym zakresie
specyfiki systemu zatrudniania przez
agencje pracy tymczasowej
(uelastycznienie i doprecyzowanie
niektórych regulacji).
Główne zmiany to:
- zwiększenie elastyczności IKE poprzez
umożliwienie dokonywania częściowych
zwrotów jak również wypłat ratalnych.
W II połowie 2008 r. zostanie również
przesądzone czy ulegnie likwidacji
podatek od dochodów kapitałowych,
a to pozwoli na podjęcie prac nad
odpowiednimi zachętami skierowanymi do
uczestników IKE.
Fundusz Rezerwy Demograficznej został
powołany w celu uzupełnienia deficytu
finansowego wynikającego z przyczyn
demograficznych. W proponowanych
zmianach każdego roku składka na
Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie
podnoszona aż do osiągnięcia określonego
pułapu.

Radosław
Mleczko,
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

MPiPS

MPiPS

Agnieszka
Chłoń
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu

Agnieszka
Chłoń
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu

bip.mpips.gov.pl

13 Projekt ustawy o systemie
5. ubezpieczeń społecznych w

Adres
BIP

bip.mpips.gov.pl

13 Projekt ustawy o zmianie
4. ustawy o indywidualnych

Realizacja uchwały Nr 16 Trójstronnej
Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych z dnia 20 lutego 2003 r. w
sprawie projektu ustawy o zasadach
zatrudniania pracowników tymczasowych.
Realizacja postulatów legislacyjnych
zgłoszonych w toku prac Komisji
Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do
spraw związanych z ograniczeniem
biurokracji.`
Wprowadzenie dodatkowych zachęt do
oszczędzania w dobrowolnym III filarze
emerytalnym.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

13 Projekt ustawy o zmianie
3. ustawy o zatrudnianiu

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Potrzeba wprowadzenia zmian
Projekt wprowadzi rozwiązania mające na
13 Projekt ustawy o zmianie
ustawy
z
dnia
29
lipca
2005
r.
o
umożliwiających
skuteczniejszą
ochronę
celu:
6.
przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

76

MPiPS

Agnieszka
Chłoń
Domińczak,
Podsekretarz
Stanu
MPiPS

bip.mpips.gov.pl

rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z ustaleniami Komisji
Trójstronnej w ramach prac Zespołu do
spraw Ubezpieczeń Społecznych
zostanie wypracowana propozycja
zmiany terminu waloryzacji świadczeń
emerytalno – rentowych.

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie poprzez:
(konieczność opuszczenia lokalu przez
sprawcę przemocy w rodzinie od chwili
zgłoszenia faktu stosowania przemocy,
oznaczenie miejsca skierowania sprawcy
przemocy w rodzinie (schroniska dla
bezdomnych noclegownie), stworzenie
i realizację lokalnych programów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
stworzenie rządowych programów
osłonowych w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, wprowadzenie
regulacji prawnych dotyczących zakazu
krzywdzenia dzieci,
- uregulowania obowiązku uruchamiania
procedury Niebieskiej Karty,
- rozszerzenie definicji przemocy
w rodzinie o przemoc ekonomiczną.
Projektowana zmiana ma na celu
przesunięcie terminu negocjacji wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent w części dot.
zwiększenia świadczenia o co najmniej
20% realnego wzrostu wynagrodzeń na
miesiąc maj każdego roku, tak aby były
one prowadzone jeszcze na etapie
konsultacji budżetu na kolejny rok. Ma to
umożliwić zaplanowanie i ujęcie w
budżecie wynegocjowanego wskaźnika
waloryzacji. (pierwsze negocjacje w maju
2009 w/s wskaźnika na 2010 rok).

bip.mpips.gov.pl

13 Projekt ustawy o zmianie
7. ustawy o emeryturach i

ofiar przemocy w rodzinie oraz
zmniejszenie skali zjawiska przemocy w
rodzinie w kraju a także wzmocnienie
możliwości podejmowanych działań
przez jednostki samorządu
terytorialnego.

Jarosław Duda,
Sekretarz Stanu

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Wdrożenie przepisów dyrektywy Rady
(WE) nr 2007/43 z dnia 28 czerwca 2007
r. w sprawie ustanowienia minimalnych
zasad dotyczących ochrony kurcząt
utrzymywanych z przeznaczeniem na
produkcję mięsa.

Określenie zasad , norm i warunków
utrzymywania brojlerów; wskazanie
organu upoważnionego nadzoru i kontroli;
wprowadzenie obowiązku posiadania
kwalifikacji w odniesieniu do opiekunów
brojlerów; określenie sankcji karnych za
nieprzestrzeganie warunków
utrzymywania brojlerów.
Proponowane zmiany mają służyć
udrożnieniu systemu obrotu ziemią
rolniczą, umożliwić łatwiejsze nabywanie
ziemi przez rolników indywidualnych
oraz gwarantować ANR skuteczniejszą
kontrolę nad obrotem gruntami rolnymi.
Proponuje się m.in.
- zmianę definicji rolnika indywidualnego
oraz gospodarstwa rodzinnego.
- zmianę zasad przeprowadzania
przetargów ograniczonych,
- ograniczenie pierwokupu ANR tylko do
nieruchomości rolnych większych niż 1
ha.

13 Projekt ustawy o zmianie
8. ustawy o ochronie zwierząt

13 Projekt ustawy o zmianie
9. ustawy o gospodarowaniu

Usprawnianie systemu obrotu ziemią
rolniczą, umożliwienie łatwiejszego
nieruchomościami rolnymi
nabywania ziemi przez rolników
Skarbu Państwa oraz o zmianie indywidualnych oraz zapewnienie ANR
niektórych innych ustaw
skuteczniejszej kontroli nad obrotem
gruntami rolnymi

77

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
MRIRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Tytuł

www.bip.minrol.g
ov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Dostosowanie prawodawstwa krajowego
w zakresie wsparcia finansowego dla
producentów ziemniaków skrobiowych
do wymogów reformy Wspólnej Polityki
Rolnej z 2003 r. oraz wytycznych w
sprawie uzupełniających krajowych
płatności bezpośrednich w nowych
krajach członkowskich. Pozwoli to na
wypłatę płatności uzupełniających
niezwiązanych z produkcją producentom
ziemniaków skrobiowych. Zmiany w
krajowych przepisach na rynku cukru
wynikają ze zmian przepisów
wspólnotowych w zakresie
restrukturyzacji przemysłu
cukrowniczego. W związku z
powyższym nastąpiła konieczność
wycofania zatwierdzeń dla producentów
cukru lub izoglukozy, wtórnego podziału
kwot, które pozostaną w wyniku
wycofania zatwierdzeń oraz zasad
dotyczących przydzielenia kwot innym
producentom cukru
Realizacja obowiązków nałożonych na
państwa członkowskie Rozporządzeniem
Rady (WE) NR 1100/2007 z dnia 18
września 2007 r. ustanawiającym środki
służące odbudowie zasobów węgorza
europejskiego oraz zobowiązań
wynikających z Rozporządzenia Rady
(WE) NR 708/2007 z dnia 11 czerwca
2007 r. w sprawie wykorzystania w
akwakulturze gatunków obcych i nie
występujących miejscowo

Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych
(Dz. U. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) w
części dotyczącej rynku skrobi
ziemniaczanej oraz rynku cukru zostały
przygotowane głównie w celu
ustanowienia podstawy prawnej do
wypłaty części krajowych płatności
uzupełniających dla producentów
ziemniaków skrobiowych w formie
płatności niezwiązanych z produkcją.

14 Projekt ustawy o zmianie
0. ustawy o Agencji Rynku

Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych

14 Projekt ustawy o zmianie
1. ustawy o rybactwie
śródlądowym
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Wprowadzenie zmian w zakresie
wydawania zezwoleń na wykorzystywanie
ryb z gatunków obcych w gospodarce
rybackiej, zarządzania zasobami ryb z
gatunków wędrownych, sporządzania i
opiniowania operatów rybackich,
obowiązku prowadzenia dokumentacji
gospodarki rybackiej oraz kontroli
przestrzegania przepisów o rybactwie
śródlądowym, ma na celu zapewnienie
prawidłowości i skuteczności wykonania
niektórych zadań przewidzianych w
przepisach unijnych.

Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRIRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu

MRIRW

www.bip.minrol.gov.pl

Tytuł

www.bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

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
wprowadzenie do obrotu produktów nie
spełniających wymagań jakości
handlowej, umożliwienie wpisu do
rejestru rzeczoznawców osób
posiadających decyzje o uznaniu
kwalifikacji wydanych na podstawie
przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych w państwach
członkowskich UE.
Potrzeba wprowadzenia zmian jest
podyktowana koniecznością
ujednolicenia przepisów prawa
krajowego z przepisami wspólnotowymi
w zakresie rybołówstwa.
W obecnym stanie prawnym istnieje
poważne zagrożenie w zakresie
wykorzystania 1 215 740 049 € z
Funduszu Spójności przewidzianych na
realizację działania 2.1 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Przyczyną tego jest brak
mechanizmów umożliwiających
zapobieżenie nieszczelności systemów
gospodarowania odpadami przez co
gminy nie mogą skierować odpadów do
tych instalacji, których funkcjonowanie
powinno być priorytetowe i jest
ekonomicznie uzasadnione.

Wprowadzenie w życie nowych przepisów
dot. norm handlowych w doniesieniu do
jaj oraz znakowania mięsa pochodzącego
z bydła w wieku do 12 miesięcy,
zwiększenie efektywności kontroli,
wprowadzenie bardziej restrykcyjnych kar
i sankcji

14 Projekt ustawy o zmianie
2. ustawy o jakości handlowej

artykułów rolno-spożywczych
oraz niektórych innych ustaw

14 Projekt ustawy o rybactwie
3. morskim

14 Projekt ustawy
4. o zmianie ustawy

o utrzymaniu czystości i
porządku
w gminach oraz o zmianie
innych ustaw
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Artur
Ławniczak
Podsekretarz
Stanu

MRIRW

Istotą projektu jest wykonanie przepisów
UE w zakresie rybactwa morskiego oraz
uregulowanie zagadnień z tego zakresu,
które są pozostawione do rozstrzygnięcia
dla państwa członkowskiego
Istotą projektu jest wprowadzenie zmian w
obecnym stanie prawnym określającym
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli
nieruchomości w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi. Zadaniem
rozważanych instrumentów prawnych
będzie zwiększenie szczelności systemu
gospodarowania odpadami dla realizacji
zadań wynikających ze zobowiązań
nałożonych na Polskę prawem UE, jak
również skutecznego wykorzystania
funduszy unijnych na realizację zadań
inwestycyjnych w zakresie budowy i
utrzymania instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

MRIRW

Kazimierz
Plocke
Sekretarz Stanu
Stanisław
Gawłowski
Sekretarz Stanu
(MŚ),

MRR
(koordynacja)
MŚ,
MI,

Piotr Styczeń,
Podsekretarz
Stanu (MI),
Janusz Mikuła,
Podsekretarz
Stanu (MRR)

www.bip.
minrol.go

Tytuł

www.bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Zaproponowane w projekcie zmiany
mają na celu poprawienie
funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości poprzez:
1. usprawnienie procedur postępowania
wykonawczego,
2. zmniejszenie kosztów postępowań
wykonawczych oraz skrócenie czasu ich
trwania,
3. zwiększenie efektywności
wykonywania orzekanych kar, w
szczególności kary grzywny.
4. Dostosowanie niektórych przepisów
do standardów konstytucyjnych.

1) Zniesienie, obowiązującej obecnie w Kodeksie
karnym wykonawczym, zasady zaskarżalności
wszystkich postanowień w postępowaniu
wykonawczym i wprowadzenie możliwości
zaskarżania orzeczeń tylko wtedy, gdy ustawa tak
stanowi, czyli orzeczeń najbardziej istotnych dla
skazanego, co ma na celu usprawnienia i
przyspieszenia postępowania wykonawczego.
2) Zniesienie, zasady udziału stron we wszystkich
posiedzeniach, gdyż całkowicie wystarczające i
bardziej racjonalne jest stworzenie takiej
możliwości tylko w sprawach najistotniejszych –
zwalnia to sąd z konieczności powiadamiania
skazanego o wszystkich posiedzeniach, co powinno
znacznie przyspieszyć i usprawnić postępowanie
wykonawcze.
3) Usprawnienie oraz zwiększenie efektywności
wykonania kary grzywny poprzez przekazanie
niektórych czynności w tym przedmiocie urzędom
skarbowym.
4) Odwrócenie zasady dotyczącej wykonalności
orzeczeń wydanych w postępowaniu wykonawczym
poprzez przyjęcie, że generalnie są one wykonalne z
chwilą wydania, nie zaś z chwilą uprawomocnienia,
jak to jest dotychczas.
5) Wzmocnienie roli kuratora sądowego w
postępowaniu wykonawczym, zwłaszcza w zakresie
wykonania kary ograniczenia wolności.
6)Rozszerzenie, ciążącego na dyrektorach zakładów
karnych i sędziach penitencjarnych, obowiązku
informowania innych podmiotów o opuszczeniu
jednostki penitencjarnej przez skazanych
odbywających karę pozbawienia wolności.
Wprowadzenie w art. 43 Kkw Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
MS będzie przyznawał dotacje celowe z Funduszu
na rzecz organizacji pozarządowych działających na
rzecz organizacji pozarządowych udzielających
pomocy skazanym. Zmiany obejmą też ustawę o
CIT – zwolnienie dochodów Funduszu ze
stosownego podatku, a także w ustawie o PIT –
możliwość przekazywania 1% należnego podatku
nie tylko na rzecz organizacji pożytku publicznego
ale także na rzecz Funduszu.

14 Projekt ustawy o zmianie
5. ustawy - Kodeks karny

wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw

14 Projekt ustawy o zmianie
6. ustawy Kodeks karny oraz
innych ustaw

Potrzeba poprawienia sytuacji osób
pokrzywdzonych przestępstwem oraz
skuteczności readaptacji społecznej
skazanych

80

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

Marian Cichosz
Sekretarz Stanu
MS

bip.ms.gov.pl
bip.ms.gov.pl

Tytuł

bip.ms.gov.pl bip.ms.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

1

2

3

4

Przepisy obowiązującej Ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r.
Nr 11, poz. 109, z późn. zm.) mimo
wielokrotnych nowelizacji, nie spełniają
potrzeb i oczekiwań praktyki.

Dostosowanie uregulowań dotyczących
problematyki nieletnich do współczesnych
warunków społecznych panujących w
Polsce oraz ujednolicenie procedury
postępowania w sprawach nieletnich

Obecnie kwestie związane z funkcjonowaniem
biegłych sądowych uregulowane są w wielu
aktach prawnych o różnej pozycji w hierarchii
źródeł prawa, co negatywnie wpływa na spójność
i przejrzystość zawartych w nich norm.
Obowiązujące przepisy nie regulują w sposób
wyczerpujący problematyki związanej z biegłymi
sądowymi, jak również są niewystarczające dla
zapewnienia należytej jakości czynności
wykonywanych przez biegłych na zlecenie
właściwych organów.
Projektowana ustawa stanowić będzie
kompleksową regulację prawną dotyczącą statusu
biegłych sądowych i zasad ich powoływania,
która zastąpi obowiązujące obecnie akty prawne
regulujące tę dziedzinę.

1) stworzenie mechanizmów pozwalających na
rzetelny nabór biegłych sądowych i zwiększenie
zakresu nadzoru nad nimi przez:
- ustanowienie MS organem odwoławczym od
decyzji organu I instancji wydawanych w toku
procedury powoływania biegłych,
- wprowadzenie jednolitego w skali kraju wzoru
listy biegłych sądowych,
- wprowadzenie procedury pozwalającej na
weryfikacje wiedzy i kwalifikacji kandydata na
biegłego,
- określenie katalogu przesłanek obligujących oraz
uprawniających do odwołania biegłego z funkcji,
- zobowiązanie organów, na rzecz których biegły
wykonuje zlecone czynności do każdorazowego
informowania właściwego prezesa sądu okręgowego
o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji
obowiązków przez biegłego;
2) zwiększenie wymagań w stosunku do
kandydatów na biegłych sądowych przez:
-podniesienie wymagań stawianych kandydatom na
biegłych sądowych, w szczególności w zakresie
wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
wprowadzenie
regulacji
jednoznacznie
zobowiązującej biegłych do stałego podnoszenia
kwalifikacji, także w trakcie trwania kadencji;
3) kompleksowe uregulowanie zasad wynagradzania
biegłych sądowych przez stworzenie wyczerpującej
regulacji, doprecyzowanie zasad wynagradzania za
wykonywanie zadań pilnych bądź w trudnych
warunkach, zharmonizowanie ww.
zasad z
przepisami
prawa
podatkowego
(usunięcie
wątpliwości co do opodatkowania należności, przy
uwzględnieniu
różnego
statusu
podatkowego
biegłych).

14 Projekt ustawy - Prawo
7. nieletnich.

14 Projekt ustawy o biegłych
8. sądowych

81

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl

Tytuł

bip.ms.gov.p
l

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

Celem projektu jest umożliwienie
elastycznego kształtowania struktury
sądownictwa oraz dostosowania
działalności organów sądów i samorządu
sędziowskiego do realizacji zadań
wymiaru sprawiedliwości, a także
wprowadzenie przejrzystych, ustawowo
uregulowanych zasad dotyczących
kariery zawodowej sędziów.

Istotą projektu jest:
1) racjonalizacja i uelastycznienie struktury
organizacyjnej sądów powszechnych poprzez:
- wprowadzenie w ramach systemu wymiaru
sprawiedliwości organu sądowego, nie mającego
charakteru sądu w rozumieniu konstytucyjnym,
który przejąłby by podejmowanie rozstrzygnięć w
sprawach, które nie są w znaczeniu konstytucyjnym
zastrzeżone do wyłącznej kompetencji sądu,
pierwowzorem są referendarze sądowi;
- racjonalizację organizacji sądów oraz likwidacja
części jednostek tworzonych bez uzasadnionej
przyczyny,
-racjonalizację sposobu zatrudniania i ulokowania
personelu pomocniczego (asystenci, referendarze)
przez podniesienie w stosunku do nich wymogów
związanych z wykształceniem zawodowym
(ukończona aplikacja a nie tylko dyplom
prawniczych studiów uniwersyteckich);
2) określenie zasad dot. kariery zawodowej
sędziów:
- nominację na stanowisko sędziego uzyskiwałoby
się w drodze konkursu ogłaszanego przez MS na
wolne stanowisko sędziowskie, zakłada to
możliwość prowadzenia przez MS polityki etatowej
związanej z racjonalizacją liczby etatów
sędziowskich w poszczególnych sądach, MS będzie
mógł wygaszać, a także przenosić etaty pomiędzy
sądami według kryteriów ustawowych,
- konkurs byłby przeprowadzany przez stałą
komisje konkursową powoływaną przez KRS na
kadencję. Komisja byłaby organem KRS z udziałem
sędziów (51%), przedstawicieli ORA, ROIRP, RIN,
KRP, uniwersyteckich wydziałów prawa i prezesa
sądu dla którego przeprowadza się konkurs;
3) wprowadzenie przepisu określającego termin, w
którym Prezydent RP dokonywałby nominacji na
stanowisko sędziowskie kandydata wskazanego
przez KRS.

14 Projekt ustawy o zmianie
9. ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych

82

Podsekretarze
Stanu Jacek
Czaja i
Zbigniew
Wrona

MS

bip.ms.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

15 Projekt ustawy o zmianie
0. ustawy o księgach wieczystych
i hipotece

sądowych i egzekucji

83

Adres
BIP

4

5

6

7

Zakres projektu będzie zależny od
rozwoju prac sejmowych nad projektem
nowelizacji ustawy o księgach
wieczystych i hipotece zgłoszonym przez
grupę posłów, albowiem rozwiązania tam
proponowane zasługują zasadniczo na
aprobatę. Poza zagadnieniami ujętymi w
poselskim projekcie, omawiany projekt
uwzględniałby również instytucję
administratora hipoteki, rozważone
zostanie też zniesienie podziału hipoteki
na zwykłą i kaucyjną, objęcie nią wielu
wierzytelności, wprowadzenie hipoteki
właściciela, hipoteki budowlanej.
Wprowadzenie kompleksowych regulacji
dotyczących trybu postępowania
dyscyplinarnego wobec komorników,
asesorów i aplikantów komorniczych

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

Obowiązujące obecnie rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 19
lutego 2008 r. w sprawie trybu
postępowania wobec komorników,
asesorów i aplikantów komorniczych nie
reguluje w sposób kompletny materii
postępowania dyscyplinarnego.
Konieczne jest zamieszczenie przepisów
regulujących postępowanie
dyscyplinarne w akcie normatywnym
rangi ustawy na wzór rozwiązań
funkcjonujących w Prawie o
adwokaturze czy też Prawie o notariacie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.ms.gov.pl

15 Projekt ustawy o zmianie
1. ustawy o komornikach

Konieczność dostosowania przepisów
dotyczących ksiąg wieczystych do
propozycji mających na celu
usprawnienie procesu budowlanego, w
szczególności w kontekście inwestycji
związanych z przygotowaniem EURO
2012.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Konieczność wprowadzenia zmian
15 Projekt ustawy o zmianie
ustawy
o
kuratorach
sądowych
mających
na celu zwiększenie
2.

i hipotece

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
MS

bip.ms.gov.pl

84

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
bip.ms.gov.pl

15 Projekt ustawy o zmianie
3. ustawy o księgach wieczystych

Projekt będzie obejmować zmiany w
zakresie:
skuteczności i efektywności pracy
1) trybu powoływania i odwoływania
kuratorów sądowych, zwiększenie
kuratorów okręgowych i kierowników
przejrzystości procedur w zakresie
zespołów,
powoływania, odwoływania i awansu
2) doprecyzowania zasad dotyczących
zawodowego kuratorów, usprawnienie
aplikacji kuratorskiej, rekrutacji do
działań nadzorczych i procedur
zawodu i egzaminów;
dyscyplinujących
3) kryteriów awansu zawodowego;
4) postępowania dyscyplinarnego;
5) statusu zawodowego kuratorów oraz
ich praw i obowiązków;
6) kwestii nadzorczych
Zapewnienie elektronicznego dostępu do Zapewnienie obsługi elektronicznych
wydziałów ksiąg wieczystych i
wniosków o wydanie odpisu księgi
Centralnej Informacji Ksiąg
wieczystej, wgląd do księgi wieczystej
Wieczystych oraz możliwości wglądu do oraz dokonanie wpisu w księdze
ksiąg wieczystych przez Internet
wieczystej.
Zapewnienie możliwości zapoznania się
przez Internet z treścią księgi wieczystej
oraz uzyskania odpisu księgi wieczystej
przez Internet.
Umożliwienie elektronicznego dostępu do
informacji o stanie prowadzonych przez
wydziały ksiąg wieczystych objętych
systemem Nowej Księgi Wieczystej.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

15 Projekt ustawy o zmianie
4. ustawy – Kodeks spółek
handlowych

Adres
BIP

4

5

6

7

Konieczność dostosowania przepisów
prawa polskiego do obowiązujących
regulacji w UE.

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu
MS

Wprowadzenie możliwości rozstrzygnięcia
wielu podobnych spraw wielu podmiotów
w jednym postępowaniu. Poszerzenie
dostępu do sądu, w sytuacjach, gdy
wytoczenie powództwa jest korzystniejsze
dla zainteresowanego podmiotu niż
występowanie z własną sprawą
indywidualnie (np. w przypadku
dochodzenia bardzo małych kwotowo
roszczeń od jednego sprawcy szkody).
Zwiększenie efektywności ochrony
sądowej, nie tylko dla samych
zainteresowanych stron sporu, ale także
wymiaru sprawiedliwości polegające na
ekonomii wymierzania sprawiedliwości i
ujednoliceniu rozstrzygnięć w podobnych
sprawach.
Odciążenie sądów od rozpatrywania wielu
podobnych spraw różnych podmiotów,
zmniejszenie kosztów postępowania (np.
wspólne postępowanie dowodowe).

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

MS

bip.ms.gov.pl
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.ms.gov.pl

15 Projekt ustawy o pozwach
5. grupowych

Celem projektu jest implementacja
dyrektyw: 2007/36/WE z dnia 11 lipca
2007 r. w sprawie wykonania niektórych
praw akcjonariuszy notowanych na
rynku regulowanym (dyrektywa wymaga
transpozycji do 3 sierpnia 2009 r.) oraz
2007/63/WE zmieniającej dyrektywę
78/855/EWG oraz 82/891/EWG w
odniesieniu do wymogu sprawozdania
niezależnego biegłego w przypadku
łączenia spółek akcyjnych lub ich
podziału (termin jej implementacji
upływa w dniu 31 grudnia 2008 r.)
Jednym ze zjawisk społecznych
obserwowanych w ostatnich
dziesięcioleciach jest umasowienie
zdarzeń prawnych, a także coraz
ściślejsze związki prawne pomiędzy
wieloma podmiotami, zainteresowanymi
we wspólnej realizacji swoich praw,
zamierzeń gospodarczych itp. Źródłem
tych relacji są nie tylko masowe
uczestnictwo w życiu gospodarczym (np.
spółkach akcyjnych, spółdzielniach,
obrotem instrumentami finansowymi),
ale także takie zjawiska, jak: poważne
awarie, katastrofy, wypadki
komunikacyjne – dotykające swymi
skutkami szereg podmiotów,
dostrzeżenie potrzeby ochrony
środowiska naturalnego, czy niektórych ,
słabszych podmiotów uczestniczących w
życiu społecznym (np. pracowników,
konsumentów). Regulacje prawne
powinny nadążać za tymi, wyraźnie już
dostrzegalnymi także w polskich
warunkach tendencjami.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

pozbawionych wolności oraz
ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

15 Projekt ustawy o zmianie
7. ustawy o państwowej

kompensacie przysługującej
ofiarom niektórych
przestępstw umyślnych

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Rozszerzenie katalogu podmiotów
mogących ubiegać się o przyznanie
statusu przywięziennego zakładu pracy.
Stworzenie ekonomicznej zachęty dla
aktualnych i przyszłych pracodawców
zatrudniających osoby skazane.

Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych
do uzyskania kompensaty oraz objęcie
ochroną kompensacyjną wszystkich
ofiar, które na skutek przestępstwa
poniosły śmierć albo doznały naruszenia
czynności narządu ciała lub rozstroju
zdrowia określonych w art. 156 § 1 i art.
157 § 1 k.k..

Projekt ma za zadanie zlikwidowanie
najistotniejszych przyczyn, które
wpłynęły na niewielkie stosowanie
instytucji kompensaty. Proponuje się
rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do
uzyskania kompensaty oraz objęcie
ochroną kompensacyjną wszystkich ofiar,
które na skutek przestępstwa poniosły
śmierć albo doznały naruszenia czynności
narządu ciała lub rozstroju zdrowia
określonych w art. 156 § 1 i art. 157 § 1
k.k.. Zrezygnowano przy tym z
dotychczasowej przesłanki „popełnienia
przestępstwa z użyciem przemocy”.
Projekt przewiduje wzrost maksymalnej
kwoty kompensaty do 20 000 zł, a także
zmianę właściwości miejscowej sądu
orzekającego w sprawach o kompensatę
(sąd rejonowy, w którego okręgu
wnioskodawca ma miejsce stałego
zamieszkania, a nie jak dotychczas sąd, w
okręgu którego popełniono przestępstwo).

86

MS

MS

Zbigniew
Wrona
Podsekretarz
Stanu

Marian Cichosz
– Sekretarz
Stanu

bip.ms.gov.pl

Celem projektu jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób
przebywających w zakładach karnych.

bip.ms.gov.pl

15 Projekt ustawy o zmianie
6. ustawy o zatrudnianiu osób

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Zagadnienia kultury fizycznej i sportu
regulowane są w obecnym stanie
prawnym przepisami dwóch
podstawowych aktów prawa
powszechnego: ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz
ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o
kulturze fizycznej. Zasadne jest, aby
zagadnienia dotyczące organizacji i
finansowania sportu zawarte były w
jednej ustawie, która w sposób
kompleksowy regulowałaby te kwestie.

87

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Istotą projektu będzie uregulowanie w
jednym kacie prawnym spraw
normowanych dotychczas przepisami
ustawy o sporcie kwalifikowanym i
ustawy o kulturze fizycznej, a także
wprowadzenie nowych rozwiązań, m.in.
finansowych oraz organizacyjnych,
ułatwiających rozwój kultury fizycznej i
sportu.

Adam Giersz
Szef Gabinetu
Politycznego

MSiT

www.bip.msit.gov.pl

15 Projekt ustawy o sporcie
8.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

15 Projekt ustawy o zmianie
9. ustawy o usługach
turystycznych

Usuwanie barier w prowadzeniu
działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług turystycznych oraz
tworzenie ram prawnych dla bardziej
skutecznej ochrony interesów
konsumentów oraz skutecznego
ograniczania zjawiska szarej strefy w
sektorze turystyki.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

88

Katarzyna
Sobierajska
Podsekretarz
Stanu

MSiT

www.bip.msit.gov.pl

1) Podstawowym kierunkiem nowelizacji
będzie ograniczenie zakresu regulacji,
poprzez eliminowanie rozwiązań
szczegółowych, uciążliwych i
pracochłonnych w realizacji, które nie
mają podstawowego znaczenia dla
realizacji celów ustawy. Ograniczenie to
powinno dotyczyć także rozwiązań z
zasady słusznych, ale w praktyce mało
efektywnych.
2) Projektowane zawężenie zakresu
regulacji pozwoli na skoncentrowanie
działań organów administracji na kontroli
i egzekucji wykonywania obowiązków
podstawowych, decydujących o realizacji
celów ustawy, np. zabezpieczeń
finansowych na rzecz klientów.
Nowelizacja powinna jednoznacznie
określić zakres podmiotowy i
przedmiotowy uprawnień kontrolnych w
tych kluczowych obszarach, a także
zapewnić skuteczne sankcje w przypadku
naruszania podstawowych obowiązków.
3) Nowelizacja zmierzać będzie do
wyeliminowania sytuacji dublowania
zakresów czynności i uprawnień pomiędzy
różnymi organami administracji i kontroli.
Dotyczy to w szczególności takich
zagadnień jak badanie treści umów
zawieranych z konsumentami,
przestrzegania przepisów prawa
budowlanego, sanitarnych i
przeciwpożarowych, spełnienia wymagań
z zakresu prawa pracy, prawa
oświatowego itp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

prawne przejęcia przez
państwo mienia obywateli w
latach 1944-1962

Celem projektu ustawy będzie
zrekompensowanie krzywd obywateli w
postaci zadośćuczynienia. Prace nad
projektem ustawy będą prowadzone w
oparciu o założenia do ustawy przyjęte
przez Radę Ministrów.
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

Zadośćuczynienie krzywdom zaistniałym
w wyniku nacjonalizacji (rekompensata w
formie pieniężnej).

MSP

Krzysztof
Hubert
Łaszkiewicz
Podsekretarz
Stanu

www.msp.gov.
pl

16 Projekt ustawy
0. rekompensującej skutki

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

1. Zlikwidowanie fikcji meldunkowej;
16 Projekt ustawy o ewidencji
ludności
i
dowodach
osobistych
2. Swoboda wyboru formy kontaktu z
1.
w miejsce dotychczas
obowiązującej ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych
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Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

1. Uproszczenie procedur;
2. Wykorzystanie do udostępniania
danych nowoczesnych form przekazu
umożliwiających weryfikację danych
przekazanych przez inne podmioty na
podstawie danych zawartych w zbiorze
PESEL;
3. Wskazanie organu gminy jako
podstawowego źródła informacji o osobie;
4. Rozszerzenie zakresu danych
zgłaszanych przy dopełnieniu obowiązku
meldunkowego, a także danych
gromadzonych w zbiorze ewidencji
ludności i zbiorze PESEL;
5. Zmiana obiegu informacji oraz zakresu
danych gromadzonych w zbiorze PESEL,
a także podmiotów uprawnionych do
dostępu do tych danych;
6. Zmiana funkcji dowodów osobistych
oraz zakresu danych zamieszczonych w
dowodach osobistych.

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

urzędem (internet, poczta, zgłoszenie
osobiste);
3. Zniesienie obowiązku załatwiania
odrębnie wyrejestrowania
dotychczasowego adresu i rejestrowania
nowego (jedna czynność – zgłoszenie
nowego miejsca zamieszkania skutkuje
automatycznie wyrejestrowaniem
poprzedniego);
4. Odbiurokratyzowanie czynności
zgłoszenia przez zmniejszenie zakresu
danych w formularzu zgłoszeniowym;
5. Formularz dostępny w internecie;
6. Wypełnianie formularza przez
urzędnika a nie petenta w przypadku
załatwiania sprawy w urzędzie;
7. Ograniczenie procedury do
potwierdzania tożsamości;
8. Zniesienie konieczności wymiany
dowodu osobistego z powodu zmiany
miejsca zamieszkania;
9. Zapewnienie możliwości realizacji
przez państwo jego podstawowych
funkcji względem obywatela (np.
prowadzenie spisów wyborców,
finansowanie samorządu terytorialnego,
dbałość o bezpieczeństwo obywateli);
10. Dostęp organów administracji
publicznej do danych zgromadzonych w
zbiorze PESEL;
11. Poprawa jakości danych
gromadzonych w zbiorze PESEL.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Tytuł

1

2

3

4

1 Dostosowanie przepisów prawa o aktach stanu
cywilnego do zniesienia obowiązku
meldunkowego;
2. Sprzeczność § 4 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych Administracji z dnia 27
października 1998 r. w sprawie szczegółowych
sposobów sporządzania aktów stanu cywilnego,
sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich
kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz
wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów,
zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz.
884 z późn. zm.) z art.27 ustawy Prawo o aktach
stanu cywilnego; § 4 ust. z art. 47 w zw. z art.31
ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 8 ust.1 Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka;
3. Brak spójności między przepisami art. 54. ust.
pkt 1 a art. 62 ust.1 pkt ustawy Prawo o aktach
stanu cywilnego;
4. Kolizja między niektórymi przepisami ustawy a
Konwencją Nr 20 Międzynarodowej Komisji
Stanu Cywilnego znajdującej się w procesie
ratyfikacyjnym;
5. Konieczność uregulowania sposobu
powoływania i odwoływania kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego;
6. Konieczność rozszerzenia delegacji ustawowej
dla rozporządzenia wykonawczego dot. pisemnego
zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego;
7. Usystematyzowanie przepisów dotyczących
sporządzania polskiego aktu stanu cywilnego na
podstawie dokumentu zagranicznego;
8. Unifikacja występujących pojęć w ustawie
proasc do pojęć w Kodeksie postępowania
administracyjnego;
9. Trudności interpretacyjne większości przepisów
wynikające z odmiennego w dacie powstania
ustawy (1986r.) stanu faktycznego niż obecny.

1. Unifikacja przepisów, dostosowanie ich
do zmienionej sytuacji społecznej
skutkującej zwiększonym przepływem
osób i dokumentów, w tym zagranicznych
dokumentów stanu cywilnego;
2. Likwidacja trudności interpretacyjnych
i różnego stosowania tych samych
przepisów przez kierowników urzędów
stanu cywilnego, szczególnie w zakresie
sporządzania polskiego aktu stanu
cywilnego na podstawie dokumentu
zagranicznego;
3. Wzmocnienie pozycji kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego jako organu
administracji publicznej i jednoznaczne
usytuowanie go w strukturze
organizacyjnej gminy;
4. Likwidacja występujących niespójności
stwierdzonych przez Rzecznika Praw
Obywatelskich i Najwyższą Izbę Kontroli.

16 Projekt ustawy Prawo o aktach
2. stanu cywilnego w miejsce

dotychczas obowiązującej
ustawy z dnia 26 września 1986
r. Prawo o aktach stanu
cywilnego
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Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

działalności podmiotów
realizujących zadania
publiczne

16 Projekt ustawy o zmianie
4. ustawy o Policji
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Adres
BIP

4

5

6

7

Usunięcie niespójności regulacji
ustawowej poprzez zrewidowanie
dotychczas przyjętej materii i procedury
informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu
MSWiA

Zakłada się, że zmodyfikowane zostaną
m.in. przepisy:
a) związane z policyjnymi kontyngentami
uczestniczącymi w operacjach
międzynarodowych oraz uregulowany
będzie status policyjnych oficerów
łącznikowych,
b) dotyczące podstaw prawnych do
finansowania jednostek badawczo –
rozwojowych,
c) umożliwiające tworzenie komisariatów
specjalistycznych;
f) regulujących przechodzenie do służby w
Policji funkcjonariuszy innych formacji –
np. SW.

Adam Rapacki
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Zadanie stanowi wykonanie ustawowych
obowiązków ministra - rekomendowania
strategicznych zadań państwa oraz
standardów i wytycznych w zakresie
informatyzacji administracji publicznej,
a także realizuje zapowiedź PRM w
zakresie zniesienia przepisów
uciążliwych dla obywateli i
przedsiębiorców, uchylenia zbędnych
przepisów prawa oraz ich istotnego
uproszczenia.
Po dokonaniu analizy obowiązujących
przepisów ustawy konieczne okazało się
dokonanie zmian, które mają pozwolić
na sprawniejsze zarządzanie formacją i
skuteczniejsze wykonywanie
ustawowych zadań Policji.
Zmiany mają mieć charakter
porządkujący i usuwający wewnętrzne
sprzeczności, które nawarstwiały się w
trakcie 18 lat funkcjonowania tej ustawy.
Nie będą one szerokimi zmianami o
charakterze systemowym.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

16 Projekt ustawy o zmianie
3. ustawy o informatyzacji

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

16 Projekt ustawy o zmianie
5. ustawy o zarządzaniu
kryzysowym

zakresie ochrony
przeciwpowodziowej

93

4

5

6

7

Celem projektowanej regulacji jest zmiana
systemu zarządzania kryzysowego na
szczeblu jednostek samorządu
terytorialnego, m.in. w zakresie
funkcjonowania centrów zarządzania
kryzysowego na poziomie powiatowym, a
także doprecyzowanie kwestii stopni
alarmowych na potrzeby zarządzania
kryzysowego oraz doprecyzowanie zasad
sporządzania planów reagowania
kryzysowego oraz planów ochrony
infrastruktury krytycznej, w tym w
zakresie przepisów przejściowych
umożliwiających wydłużenie terminów na
sporządzenia ww. planów
Projekt ustawy nakłada na
przedsiębiorców wprowadzających na
rynek produkty w opakowaniach
obowiązki zapewnienia odpowiednich
poziomów odzysku i recyklingu celem
osiągnięcia wymagań określonych
przepisami dyrektywy 94/62/WE w
sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych. Projekt ustawy zawiera
również przepisy określające wymagania
dotyczące opakowań.
Zmiany do ustawy Prawo wodne powinny
w pełni odzwierciedlać nowe wymagania
wynikające z Dyrektywy w tym
konieczność opracowania wstępnej oceny
ryzyka powodziowego, map zagrożenia i
ryzyka powodziowego oraz planów
zarządzania ryzykiem powodziowym.

Antoni
Podolski
Podsekretarz
Stanu

MSWiA

Bernard
Błaszczyk
Dyrektor
Generalny
MŚ

Andrzej
Sadurski
Prezes KZGW
MŚ/KZGW

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

16 Projekt ustawy o zmianie
7. ustawy Prawo wodne w

Adres
BIP

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

opakowaniowymi

Projekt ustawy przewiduje zastąpienie
obecnie obowiązujących przepisów
ustawy o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i
opłacie depozytowej oraz ustawy o
opakowaniach i odpadach
opakowaniowych. Projekt ustawy będzie
zawierał przepisy obu tych ustaw w
zakresie opakowań i odpadów
opakowaniowych.
Konieczność dostosowania
prawodawstwa Polskiego do wymogów
UE wynikających z wejścia w życie
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 23
października 2007 r. ws. oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim.

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mswia.gov.pl

16 Projekt ustawy o gospodarce
6. opakowaniami oraz odpadami

Potrzeba przygotowania nowelizacji
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym zwiana jest z
tym, iż w toku realizacji jej przepisów
pojawiły się wątpliwości w zakresie
interpretacji i realizacji niektórych jej
przepisów

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

2

3

4

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
Hydrologiczno-Meteorologicznej
oraz
Regionalnych
Zarządów
Gospodarki
Wodnej,
określenia
profilu
wody
w kąpieliskach, a w późniejszych latach
poddawać jej aktualizacji.

16 Projekt ustawy o zmianie
9. ustawy o przeciwdziałaniu

Konieczność dostosowania polskiego
prawa w związku z Decyzją
2008/206/WSiSW Rady Unii
Europejskiej

Regulacja ma na celu wprowadzenie pod
kontrolę substancji 1-benzylopiperazyna
(BZP)

17 Projekt ustawy o systemie
0. informacji w ochronie zdrowia

Ustawa ma na celu określenie organizacji
oraz zasad działania systemu informacji w
ochronie zdrowia. System ten dostarczy
danych niezbędnych do: prowadzenia
polityki ochrony zdrowia, podnoszenia
jakości i dostępności do opieki zdrowotnej,
usprawnienia finansowania ochrony zdrowia

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

16 Projekt ustawy o
8. ustawy Prawo wodne

zmianie Koniecznym

narkomanii
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Andrzej
Wojtyła
Główny
Inspektor
Sanitarny

MZ/GIS

MZ

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu
Ewa Kopacz
Minister
Zdrowia

MZ / CSIOZ
Leszek
Sikorski
CSIOZ

www.mz.gov.pl

1

www.mz.
gov.pl

Tytuł

www.mz.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

17 Projekt ustawy o refundacji
1. produktów leczniczych i

−

wykonanie obowiązków wynikających z
prawa Unii Europejskiej;
wprowadzenie zasad przejrzystości w
proces podejmowania decyzji
refundacyjnych dotyczących produktów
leczniczych i wyrobów medycznych.

−
−

−

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

Adres
BIP

4

5

6

7

Pełne wykonanie prawa Unii Euopejskiej;
Wprowadzenie zasad przejrzystości w
proces podejmowania decyzji
refundacyjnych dotyczących produktów
leczniczych i wyrobów medycznych;
Zwiększenie dostępności do leków
bezpiecznych i skutecznych poprzez
włączenie w proces decyzyjny analiz
EBM i HTA, co wykluczy możliwość
refundacji leków nieskutecznych;
Stworzenie kompleksowej regulacji, w
której m. in. zostaną opracowane nowe
kryteria refundacyjne, pozwoli w pełni
wykorzystać zdobycze medycyny opartej
na dowodach naukowych;

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

MZ

www.mz.gov.pl

wyrobów medycznych
finansowanych ze środków
publicznych

−

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

17 Projekt ustawy o zmianie
2. ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia

96

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

4

5

6

7

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

Andrzej
Wojtyła
Główny
Inspektor
Sanitarny

MZ/GIS

www.mz.gov.pl

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).

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

17 Projekt ustawy o niektórych
3. zawodach medycznych

4

5

6

7

Wykonanie prawa UE

Dokonanie zmian wynikających z
konieczności wprowadzenia do polskiego
porządku prawnego przepisów
wynikających z Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/13/WE z dnia
11 marca 2008 r. uchylająca dyrektywę
Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do sprzętu
elektromedycznego stosowanego w
weterynarii (uchylenie niektórych
przepisów przedmiotowej ustawy)
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Dostosowanie przepisów ustawy do
zmienionych przepisów wspólnotowych
głównie w zakresie procedur udzielania i
zwrotu pomocy publicznej.

MZ

Marek
Twardowski
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Konieczność wdrożenia Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30
stycznia 2008 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w
sprawie wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 659/1999 ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania art. 93
Traktatu WE

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

www.mz.gov.pl

sprawach dotyczących pomocy
publicznej

Adres
BIP

Projekt ustawy został wpisany do
Projekt reguluje:
„Dokumentu Implementacyjnego
1.kwalifikacje niezbędne do wykonywania
Krajowego Programu Reform na lata
poszczególnych zawodów oraz zasady
2005-2008 na rzecz realizacji Strategii
prowadzenia rejestru osób wykonujących
Lizbońskiej, Harmonogramu działań na I zawody medyczne
półrocze 2008”
2. zadania zawodowe w poszczególnych
zawodach medycznych
3. zasady wykonywania zawodów
medycznych w tym zasady doskonalenia
zawodowego
4. zasady odpowiedzialności zawodowej

stosowanych w medycynie
weterynaryjnej

17 Projekt ustawy o zmianie
5. ustawy o postępowaniu w

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

www.mz.gov.pl

17 Projekt ustawy o zmianie
4. ustawy o wyrobach

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

