PROGRAM

PRAC

LEGISLACYJNYCH

RADY MINISTRÓW
w II półroczu 2 0 0 6 r.

P R O J E K T Y U S TAW

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

L I P I EC
1.

Piotr Styczeń
Sekretarz Stanu w MB

MB

Piotr Styczeń
Sekretarz Stanu w MB
MB

Andrzej Urmański,
główny specjalista

MEN

http://bip.men.gov.pl

Ustawa o zmianie ustawy o Dostosowanie przepisów ustawy do
systemie
informacji zmian wprowadzonych do ustawy o
oświatowej
systemie oświaty, po uchwaleniu
ustawy o systemie informacji
oświatowej

Uzupełnienie przepisów ustawy o
regulacje
przydatne
sądom
przy
rozstrzyganiu sporów odnośnie do
zasadności
podwyżek
czynszów.
Zróżnicowanie wysokości czynszu w
poszczególnych rodzajach zasobów
mieszkaniowych.
Ujednolicenie zasad ochrony lokatorów
przed podwyżkami opłat za używanie
mieszkań
w
spółdzielniach
mieszkaniowych
z
przepisami
odnoszącymi się do pozostałych
lokatorów
Wprowadzenie regulacji dotyczących
zasad oceny energetycznej budynków
mieszkalnych i lokali mieszkalnych,
budynków zamieszkania zbiorowego i
użyteczności
publicznej,
zasad
działalności niezależnych ekspertów do
wydawania świadectw energetycznych
Projekt nowelizacji przewiduje:
dostosowanie przepisów ustawy do
zmian wprowadzonych do ustawy o
systemie oświaty;
zmianę terminów zbierania danych;
zmiany dotyczące przekazywania i
sposobu zbierania danych w
sprawie pomocy materialnej dla
uczniów; nałożenie na kuratorów
oświaty i właściwych ministrów
obowiązku
przekazywania
informacji
o
uczniach
i
absolwentach szkół, które zostały
zlikwidowane
z
końcem
poprzedniego roku szkolnego

bip.mti b. gov.p l

3.

Projekt
ustawy
przygotowany
został w związku z:
–
postanowieniem
Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca
2005 r.,
dotyczącym
proponowanych zmian w zakresie
opłat za używanie mieszkań,
–
wyrokami
Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17 i 23
maja
2006
r.,
dotyczącymi
niezgodności
z
Konstytucją
niektórych przepisów ustawy o
ochronie praw lokatorów
Projekt ustawy o systemie Wykonanie prawa UE – Dyrektywa
oceny energetycznej budynków 2002/91
oraz
kontroli
niektórych
urządzeń
w
zakresie
efektywności energetycznej

bip.mti b. gov.p l

2.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie praw
lokatorów,
mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego
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MF/MSZ

Artur Kołaczek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Informacji
Finansowej

4.

6.

Wejście
w
życie
Konwencji Ratyfikacja
Konwencji
następuje
podpisanej przez Polskę dnia 16 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5
maja 2005 r.
Konstytucji RP, to jest za uprzednią
zgodą wyrażoną w ustawie

Projekt ustawy o zmianie Wykonanie prawa UE
ustawy – Prawo energetyczne,
ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o
systemie oceny zgodności

Jerzy Maślanka
Radca Ministra DDE
MG

Agata Glinka
gł. specjalista ds. legislacji
DDRE

MG

www.mgip.gov.pl

Implementacja do prawa polskiego
przepisów
dyrektywy
2004/8/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
wspierania kogeneracji w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na
wewnętrznym rynku energii
Projekt ustawy o zmianie – wynik przeglądu obowiązujących –
doprecyzowanie
przepisów
w
ustawy
o
swobodzie przepisów,
zakresie
kontroli
działalności
działalności gospodarczej
– postulaty przedsiębiorców,
przedsiębiorców,
– dostosowanie do Dyrektywy – uszczegółowienie przepisów dot.
2003/86/WE,
wykonywania
działalności
przez
– realizacja zobowiązania Solvit cudzoziemców,
Polska
–
uproszczenie
zasad
ewidencjonowania
działalności
gospodarczej,
– uelastycznienie normy w zakresie
obowiązków
związanych
z
wprowadzaniem towarów do obrotu

www.mgip.gov.pl

5.

Projekt ustawy o ratyfikacji
Konwencji o praniu, ujawnianiu,
zajmowaniu
i
konfiskacie
dochodów
pochodzących
z
przestępstwa
oraz
o finansowaniu terroryzmu

bip.mf.gov.pl
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7.

MG

MKiDN

MPiPS

MRiRW

Krystyna Wyrwicka
Dyrektor Dep. Pomocy i
Integracji Społecznej

Halina
Rutkowska
–
naczelnik
wydziału
w
Departamencie Wspólnej
Organizacji
Rynków
Rolnych

Marek Kalupa
Dyrektor
Departamentu
Koordynacji i Zarządzania
Podstawami
Wsparcia
Wspólnoty

bip.m rr.gov.
pl

MRR

Ewa
Ziemiszewska,
Zastępca Dyrektora DPL

bip.minrol.gov.pl

11.

Implementacja dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie egzekwowania praw własności
intelektualnej
Wyeliminowanie
ograniczeń
hamujących rozwój Centrów Integracji
Społecznej oraz Klubów Integracji
Społecznej, a także uporządkowanie
spraw organizacyjnych dotyczących ich
funkcjonowania
W związku z włączeniem terytorium
Polski do strefy A uprawy roślin
konieczne stało się dostosowanie prawa
polskiego do prawa UE.
Dostosowanie przepisów dotyczących
funkcjonowania
Agencji
Rynku
Rolnego, jako agencji płatniczej, a
także dostosowanie prawa w zakresie
rynku cukru i izoglukozy
Projekt ustawy o polityce Efektywne wykorzystanie środków Wdrażanie
mechanizmów
rozwoju oraz o zasadach UE
funkcjonowania
funduszy
współpracy władz publicznych
strukturalnych i Funduszu Spójności w
w tym zakresie
latach 2007-2013

Ewelina Włostowska,
główny specjalista

www.m ps .gov.p
l/bip/

10.

Doprecyzowanie
występujących
dotychczas w ustawie pojęć oraz
wprowadzenie
nowych
przepisów
umożliwiających pełne i prawidłowe
wdrożenie
dyrektywy
MID
do
krajowego systemu prawnego

bip.mkid
n .gov. pl

9.

Ustawa o systemie oceny zgodności
stanowi ramy prawne zarówno dla
funkcjonowania systemu oceny
zgodności wyrobów przeznaczonych do wprowadzenia na rynek
UE, jak i organizacji systemu
nadzoru rynku w tym zakresie.
Przyjęcie przez Radę UE i
Parlament Europejski w marcu
2004 r. dyrektywy 2004/22/WE
dotyczącej
przyrządów
pomiarowych (Dyrektywa MID) i
konieczność
jej
transpozycji
stanowi podstawową przesłankę do
podjęcia
prac
związanych
z
nowelizacją ww. ustawy
Projekt ustawy o zmianie Wykonanie prawa UE
ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz o
zmianie innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie Potrzeba zmian przepisów wynika z
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 problemów, z którymi borykają się
r. o zatrudnieniu socjalnym
Centra Integracji Społecznej i
Kluby
Integracji
Społecznej
podczas
prowadzonych
badań
reintegracyjnych
Projekt ustawy o zmianie Wykonanie
prawa
UE
–
ustawy o Agencji Rynku rozporządzenie 318/2006/WE,
Rolnego
i
organizacji rozporządzenie Rady nr 1493/1999,
niektórych rynków rolnych rozporządzenie Komisji (WE) nr
oraz niektórych innych ustaw 1282/2001

www.mgip.gov.pl

8.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o systemie oceny
zgodności oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
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12.

Projekt ustawy o postępowaniu
dyscyplinarnym wobec osób
wykonujących niektóre zawody
prawnicze

14.

Ułatwienie dostępu do informacji i
dokumentów w Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz umożliwienie rejestracji
podmiotów drogą elektroniczną
Dostosowanie
obowiązujących
regulacji dotyczących wjazdu, pobytu,
przejazdu i wyjazdu cudzoziemców z
terytorium
RP
do
rozwiązań
przewidzianych w dwóch wdrażanych
dyrektywach. Określenie warunków
przyjmowania
obywateli
państw
trzecich na terytorium RP na okres
przekraczający trzy miesiące w celu
odbywania
studiów,
udziału
w
wymianie
młodzieży
szkolnej,
szkoleniu bez wynagrodzenia lub
wolontariacie, a także określenie zasad
dotyczących procedur przyjmowania
obywateli państw trzecich w ww.
celach na terytorium RP. Ustalenie
warunków
przyjmowania
w
RP
naukowców z państw trzecich na okres
dłuższy niż trzy miesiące w celu
prowadzenia projektu badawczego na
podstawie umowy o przyjęciu zawartej
z instytucją badawczą.

Dominik Gajewski
Wydział III DL-P
MS
Robert Baran
Dyrektor
Departamentu
Legalizacji
Pobytu
i
Wykazu Cudzoziemców w
URiC

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie Wykonanie prawa UE – dyrektywa
ustawy o Krajowym Rejestrze 2003/58 WE, która wejdzie w życie
Sądowym
z dniem 1 stycznia 2007 r. w
sprawie elektronicznego dostępu do
rejestrów
Projekt ustawy o zmianie Wykonanie prawa UE (wdrożenie
ustawy o cudzoziemcach
dyrektywy Rady 2004/114/WE z
dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
warunków przyjmowania obywateli
państw trzecich w celu studiów,
udziału w wymianie młodzieży
szkolnej,
szkolenia
bez
wynagrodzenia lub wolontariatu
oraz dyrektywy Rady 2005/71/WE
z dnia 12 października 2005 r. w
sprawie
szczególnej
procedury
przyjmowania obywateli państw
trzecich w celu prowadzenia badań
naukowych).

MS

Prokurator
Renata
Jabłońska
Wydział
II,
Dep.
Legislacyjno-Prawny

www.bip.go
v.pl

13.

Celem ustawy jest ujednolicenie Projekt
ma
charakter
ustawy
zasad
postępowania horyzontalnej i dotyczy reformy
dyscyplinarnego
w
zawodach odpowiedzialności dyscyplinarnej w
prawniczych
zawodach
prawniczych:
sędziów,
asesorów
sądowych,
referendarzy
sądowych, prokuratorów, asesorów
prokuratury,
adwokatów,
radców
prawnych, notariuszy, komorników
sądowych

www.ms.gov .pl
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15.

Projekt ustawy o modernizacji
Policji, Straży Granicznej,
Biura
Ochrony
Rządu
i
Państwowej Straży Pożarnej w
latach 2007-2009

Regulacja ma na celu podniesienie
skuteczności realizacji ustawowych
zadań
w
zakresie
ochrony
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego,
powstrzymanie
technicznej dekapitalizacji sprzętu
użytkowanego w Policji, Straży
Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i
Państwowej Straży Pożarnej, a także
poprawę wyposażenia tych formacji.
W ramach programu przewiduje się
dokonanie
zakupów
nowego
sprzętu transportowego, uzbrojenia,
statków powietrznych, jednostek
pływających,
wyposażenia
specjalistycznego
oraz
modernizację
infrastruktury.
Obecny stan faktyczny w tym
zakresie
jest
wysoce
niezadowalający i dalsze jego
utrzymywanie może powodować
poważne
zakłócenia
w
funkcjonowaniu tych formacji.

Projekt ustawy określa kierunki i
sposób
finansowania
modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu i Państwowej Straży
Pożarnej w latach 2007-2009.
Projekt ustawy przewiduje, że określony
zostanie „Program modernizacji służb
bezpieczeństwa i porządku publicznego na
lata 2007 – 2009”, obejmujący w
szczególności:
działania
zmierzające
do
unowocześnienia
sprzętu,
obiektów i wyposażenia służb
państwowych;
przeprowadzenie
zmian
organizacyjnych;
wprowadzenie
motywacyjnych
systemów uposażeń funkcjonariuszy
służb państwowych

MSWiA

Marcin Własnowolski,
Dyrektor Biura Prawnego
KGSG
MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie Wprowadzenie
kolejnych Zaproponowano m.in. ograniczenie
ustawy o Straży Granicznej rozwiązań prawnych do walki z niektórych praw funkcjonariuszy Straży
oraz niektórych innych ustaw korupcją
Granicznej, w związku ze skazaniem
prawomocnym orzeczeniem sądu za
przestępstwo umyślne, usprawnienie
prowadzonych
postępowań
dyscyplinarnych,
wyznaczenie
w
regulacji
dotyczącej
składania
oświadczeń majątkowych dodatkowo
obowiązku corocznego ich składania

bip.mswia .gov.pl

16.

Renata Leoniak, gł. spec.
Departament
Bezpieczeństwa
Publicznego MSWiA
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17.

Katarzyna Nowak,
starszy
specjalista
DGPŚiZK
MŚ

MT

Nina Gajewska – Starszy
Specjalista
Departament
Dróg
i
Transportu Drogowego
Nina Gajewska – Starszy
Specjalista
Departament
Dróg
i
Transportu Drogowego

MT

bip.mtib.go
v .pl

MT

Nina Gajewska – Starszy
Specjalista
Departament
Dróg
i
Transportu Drogowego

bip.mtib.gov.pl

21.

Projekt ustawy o kierujących Wdrożenie
nowego
systemu Poprawa
bezpieczeństwa
ruchu
pojazdami
zdobywania
uprawnień
do drogowego,
poprzez
podniesienie
kierowania pojazdami
kwalifikacji kierujących pojazdami;
minimalizacja negatywnych zjawisk
związanych z procesem uzyskiwania
uprawnień do kierowania pojazdami,
takich jak: oszustwa, nierzetelne
wykonywanie
usług
w
zakresie
szkolenia kierowców, korupcja.
Projekt ustawy o zmianie Poprawa bezpieczeństwa ruchu Doprecyzowanie przepisów, wdrożenie
ustawy – Prawo o ruchu drogowego
przepisów unijnych i dostosowanie
drogowym
regulacji do potrzeb wynikających z
rynku wspólnotowego

MŚ

bip.mtib.go
v.pl

20.

Projekt ustawy o zmianie Wykonanie prawa UE
ustawy
o
transporcie
drogowym oraz ustawy –
Prawo o ruchu drogowym

Anna Kicińska, główny
specjalista DGPŚiZK

www.mos.gov.pl

19.

Projekt ustawy o zapobieganiu Wykonanie prawa UE
i
naprawie
szkód
w
środowisku

Przeniesienie kompetencji w zakresie
ekozarządzania (system EMAS) z
marszałka województwa na wojewodę
umożliwi
szybkie
i
efektywne
uruchomienie
funkcjonowania
krajowego systemu ekozarządzania i
audytu. Zapewni także osiągnięcie
celów projektu Phare 2002 „Wdrożenie
EMAS w Polsce”
Transpozycja dyrektywy 2004/35/WE.
Zlikwidowanie
barier
w
konkurencyjności
podmiotów
gospodarczych, gospodarujących w
różnych krajach Wspólnoty, których
działalność może stać się źródłem
bezpośredniego zagrożenia wystąpienia
szkody lub szkody w środowisku
Wdrożenie
dyrektywy
dotyczącej
szkolenia kierowców wykonujących
transport drogowy (2003/59/WE)

www.m os .gov.pl

18.

Projekt ustawy o zmianie Usprawnienie
funkcjonowania
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. krajowego systemu ekozarządzania
o
krajowym
systemie i audytu (EMAS)
ekozarządzania
i
audytu
(EMAS)
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22.

MT

Andrzej Wojtyła,
Podsekretarz Stanu w MZ

MZ

Andrzej Wojtyła,
Podsekretarz Stanu w MZ
MZ

www.mz.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie Rezultat zakończonego Programu
ustawy o służbie medycyny MATRA
„Redefinicja
pracy
odpowiedzialności MZ za opiekę
zdrowotną nad pracującymi w
Polsce”, realizowanego w latach
2004-2005

Ewa Cześnik,
Dyrektor
Departamentu
Lotnictwa Cywilnego

www.m z.gov.pl

24.

Projekt ustawy o zmianie Konieczność dokonania korekt w
ustawy o przeciwdziałaniu obecnie obowiązującej ustawie
narkomanii
wynikająca
z
nieścisłości
zidentyfikowanych w pierwszych
miesiącach
jej
praktycznego
funkcjonowania.

Ustawa powoła Polską Agencję Żeglugi
Powietrznej, jako państwową osobę
prawną, której podstawowym zadaniem
będzie
zapewnienie
bezpiecznej,
ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi
powietrznej, głównie przez pełnienie
roli instytucji zapewniających służby
żeglugi powietrznej zgodnie z prawem
UE.
Projektowana regulacja stwarza ramy
prawne dla wywiązania się RP z
zobowiązań
międzynarodowych
wynikających z przystąpienia w 2004 r.
przez
Polskę
do
Europejskiej
Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi
Powietrznej EUROCONTROL, w tym
ze zobowiązania polegającego na
konieczności przystąpienia z dniem 1
stycznia 2007 r. przez Polską Agencję
Żeglugi Powietrznej do wspólnego,
europejskiego systemu pobierania opłat
nawigacyjnych,
fakturowania
oraz
ściągania należności, realizowanego
przez Centralne Biuro Opłat Trasowych
(CRCO) EUROCONTROL
Zmiana
definicji
konopi
włókienniczych
uwzględniająca
pojawienie się nowego składnika w
modyfikowanych
genetycznie
konopiach; umożliwienie skorzystania z
dopłat dla uczestników szkolenia na
certyfikat instruktora lub specjalisty
terapii uzależnień oraz wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych
przez policjantów
Nowelizacja ustawy ma na celu
wprowadzenie niezbędnych zmian w
regulacjach dotyczących zawieranych
przez pracodawców umów z zakresu
świadczeń medycyny pracy

bip.mtib.go v.pl

23.

Projekt ustawy o Polskiej Projekt
ustawy
ustanawiającej
Agencji Żeglugi Powietrznej
Polską
Agencję
Żeglugi
Powietrznej ma na celu wykonanie
prawa UE, dotyczącego utworzenia
Jednolitej Europejskiej Przestrzeni
Powietrznej (SES)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

25.

regulacji
gospodarkę

MZ

Bolesław Piecha,
Sekretarz Stanu w MZ

MZ

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w MZ
MZ

www.mz.gov.pl

Projekt ustawy o Państwowym Wprowadzenie regulacji w zakresie
Ratownictwie Medycznym
organizacji
i
funkcjonowania
systemu
Państwowego
Ratownictwa Medycznego

Bolesław Piecha,
Sekretarz Stanu w MZ

www.mz.gov. pl

27.

Projekt ustawy o zmianie Wprowadzenie
ustawy o świadczeniach opieki racjonalizujących
zdrowotnej finansowanych ze finansową
środków publicznych oraz o
zmianie innych ustaw

Przejęcie przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego
uprawnień
Głównego Lekarza Weterynarii w
zakresie nadzoru nad wytwarzaniem
produktów
leczniczych
weterynaryjnych.
Dokonanie zmian przepisów ustawy –
Prawo farmaceutyczne wynikających z
implementacji dyrektyw 2004/24/WE,
2004/27/WE, 2004/28/WE
Wyeliminowanie nieprawidłowości w
przepływie
środków
publicznych
przeznaczonych
na
finansowanie
świadczeń
opieki
zdrowotnej.
Wzmocnienie nadzoru nad NFZ.
Ułatwienie ubezpieczonym dostępu do
świadczeń
opieki
zdrowotnej,
eliminacja
wątpliwości
interpretacyjnych,
zapewnienie
przejrzystych zasad ustalania cen
leków, zapewnienie uczestnictwa MZ w
nadzorze
nad
prywatnymi
ubezpieczeniami zdrowotnymi.
Wdrożenie dyrektywy 89/105
Ujednolicenie zasad funkcjonowania
systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, przekazanie nadzoru nad
systemem wojewodom i Ministrowi
Zdrowia, poprawa jakości i dostępu do
świadczeń z zakresu ratownictwa
medycznego, finansowanie świadczeń
ratowniczych
przedszpitalnych
z
budżetu państwa

ww w.mz.gov.pl

26.

Projekt ustawy o zmianie Wykonanie prawa UE
ustawy
–
Prawo
farmaceutyczne oraz o zmianie
innych ustaw

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
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1

2

3
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6

7

Projekt ustawy o zmianie Nowelizacja
jest
wynikiem
ustawy
o
ogólnym doświadczeń zebranych w trakcie
bezpieczeństwie produktów
ponad
dwuletniego
okresu
stosowania ustawy.
Dyrektywa 2001/95/WE
Projekt ustawy o zmianie Wyeliminowanie niezgodności z
niektórych ustaw w związku z prawem UE i uzupełnienie ustaw
członkostwem RP w UE

30.

Dorota Podsiedzik-Malec
p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu
Prawnego
i Orzecznictwa
Europejskiego

Urszula Szalkowska
p.o. Dyrektora Nadzoru
Rynku
Anna Siwek,
starszy specjalista ,
Departament Prawa UE,
UKIE

www.uki
e.gov.pl

29.

Wprowadzenie przepisów w zakresie
notyfikacji Prezesa UOKiK jako
jednolitego urzędu łącznikowego w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia
oraz współpracy
międzyresortowej
pomiędzy Prezesem UOKiK a KRRiT,
Prezes
Prezesem ULC, Głównym Inspektorem
UOKiK
Farmaceutycznym
w
zakresie
wdrażania
rozporządzenia
2006/2004/WE i w tym zakresie
notyfikacja ww. organów jako organów
właściwych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia
Projekt dotyczy przede wszystkim
zmian procedury prowadzenia kontroli i
Prezes
postępowań, a także systemu kar, jakie
UOKiK
grożą
przedsiębiorcom
za
nieprzestrzeganie przepisów ustawy
Wyeliminowanie
zidentyfikowanych
przez ministrów i urzędy centralne Sekretarz
niezgodności z prawem UE w ustawach
KIE

bip.uokik.go
v.pl

Projekt ustawy o ochronie Wdrożenie Rozporządzenia (WE)
konkurencji i konsumentów
Nr
2006/2004
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27
października 2004 r. w sprawie
współpracy pomiędzy organami
krajowymi odpowiedzialnymi za
egzekwowanie przepisów prawa w
zakresie ochrony konsumentów

bip.uokik.gov.pl

28.

SIERPIEŃ
Projekt ustawy o finansowym Deficyt lokali socjalnych oraz
wsparciu budownictwa dla schronień dla bezdomnych stwarza
najuboższych
pilną
potrzebę
przygotowania
rozwiązań prawnych i finansowych,
umożliwiających
szybkie
powiększenie tego typu zasobów
mieszkaniowych

Określenie zasad finansowego wsparcia
jednostek samorządu terytorialnego
oraz organizacji pożytku publicznego w
tworzeniu zasobu lokali socjalnych,
noclegowni i domów dla bezdomnych

Piotr Styczeń – Sekretarz
Stanu w MB
MB

bip .mtib.gov.pl

31.
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32.

MF

Podsekretarz
Marian Banaś

Stanu

–

Sekretarz Stanu – Elżbieta
Suchocka-Roguska

MF

bip.mf.gov.pl

Poprawa efektywności zarządzania
kadrami
kierowniczymi
w
administracji podatkowej
Brak dostatecznych mechanizmów
skutecznej
kontroli
finansów
publicznych i niska efektywność
funkcjonowania
instytucji
publicznych

MEN

W
części
dot.
zabezpieczenia
komputerów:
Romuald
Zieliński
–
naczelnik
wydziału
W części dot. poprawy
bezpieczeństwa w szkołach,
obligatoryjnego tworzenia w
szkołach rad rodziców:
Elżbieta Matejka – radca
ministra
i
Magdalena
Wantoła-Szumera
–
naczelnik wydziału
W
części
dot.
wzmocnienia
rangi
zawodu
nauczyciela:
Elżbieta Wysokińska –
specjalista
W części dot. taniego
podręcznika:
Krystyna
Kiernozek – naczelnik
wydziału
W części dot. egzaminów
eksternistycznych:
Zofia
Stypińska – naczelnik
wydziału

bip.mf.
gov.pl

34.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o urzędach i izbach
skarbowych
Projekt ustawy o finansach
publicznych

Nowelizacja obejmuje zagadnienia:
- zabezpieczenia
komputerów
w
placówkach objętych ustawą o
systemie oświaty przed treściami
niepożądanymi, dostępnymi przez sieć
Internet,
poprawy
bezpieczeństwa
w
szkołach
przez
wprowadzanie
monitoringu,
obligatoryjnego
tworzenia
w
szkołach
rad
rodziców
oraz
wzmocnienia ich pozycji,
zapewnienia
nauczycielom,
podczas
lub
w
związku
z
wykonywaniem
obowiązków
służbowych, prawa do ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych,
ustalenia przez radę pedagogiczną
szkolnego zestawu programów i
podręczników,
zobowiązania szkoły do ułatwienia
uczniom
zaopatrzenia
w
podręczniki,
eliminacji z systemu egzaminów
eksternistycznych
rozwiązań
sprzyjających korupcji
Zmiana
trybu
powoływania
naczelników urzędów skarbowych i
dyrektorów izb skarbowych
Projektowane
zmiany
dot.
uporządkowania organizacji sektora
finansów
publicznych
oraz
usprawnienia
mechanizmów
gospodarowania środkami publicznymi,
przez
ich
dostosowanie
do
współczesnych metod programowania i
planowania opartego na celach oraz do
międzynarodowych
standardów
jawności i przejrzystości

http ://bip.men.gov.pl

33.

Projekt ustawy o zmianie Przyczyny
wprowadzenia
ustawy o systemie oświaty oraz planowanych rozwiązań:
ustawy – Karta Nauczyciela
konieczność ochrony dzieci i
młodzieży
przed
treściami
niepożądanymi
i/lub
szkodliwymi dla ich rozwoju,
kształcenia
i wychowania
pochodzącymi
z mediów
elektronicznych, w tym z
Internetu,
potrzeba
poprawy
bezpieczeństwa w szkołach,
potrzeba zmian funkcjonowania
społecznych
organów
w
systemie oświaty,
- konieczność wzmocnienia rangi
zawodu nauczyciela,
konieczność obniżenia cen
podręczników szkolnych,
konieczność
zmiany
w
systemie
egzaminów
eksternistycznych
(m.
in.
uwzględnienie
wniosków
z kontroli NIK)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
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37.

regulacji

Transpozycja zapisów dyrektyw:
Harmonizacja krajowych
Transparency
2004/109/EC prawnych z unijnymi
w sprawie harmonizacji wymogów
dotyczących
przejrzystości
informacji o emitentach, których
papiery wartościowe dopuszczone
są do obrotu na rynku regulowanym
oraz
zmieniająca
dyrektywę
2001/34/EC,
- Takeover Bids 2004/25/EC
w sprawie ofert przejęcia

regulacji

o zmianie Transpozycja zapisów dyrektywy Harmonizacja krajowych
funduszach MiFID (2004/39/EC) w sprawie prawnych z unijnymi
rynków instrumentów finansowych

regulacji

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

Projekt ustawy
ustawy
o
inwestycyjnych

MF

Podsekretarz Stanu –
Stanisław Kluza
Podsekretarz Stanu –
Stanisław Kluza

MF

Wyłączenie
z
opodatkowania
samochodów
ciężarowych
o
dopuszczalnej masie całkowitej równej
3,5 t.
Doprecyzowanie
zakresu
zwolnień
podatkowych
dla
infrastruktury
drogowej,
kolejowej
i
morskiej;
zastąpienie podatku od posiadania psów
fakultatywną opłatą porządkową

MF

Podsekretarz Stanu –
Stanisław Kluza

Podsekretarz
Stanu
Jarosław Neneman

MF

–

bip. mf .gov.pl

Projekt ustawy o zmianie Dostosowanie przepisów o podatku
ustawy o podatkach i opłatach od środków transportowych do
lokalnych
innych przepisów podatkowych w
zakresie definicji samochodu oraz
Dyrektywy 1999/62/UE w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury
przez
pojazdy
ciężarowe;
ujednolicenie przepisów o podatku
od nieruchomości w zakresie
niektórych zwolnień podatkowych;
usprawnienie poboru podatków i
opłat lokalnych

MF

bip.mf.gov.
pl

39.

Harmonizacja krajowych
prawnych z unijnymi

Podsekretarz Stanu –
Stanisław Kluza

bip.mf.gov.pl

38.

Zwiększenie bezpieczeństwa sektora
bankowego,
poprawa
zarządzania
ryzykiem przez banki i implementacja
Dyrektywy w sprawie Wymogów
Kapitałowych (Dyrektywa CRD)

bip.mf.g
ov.pl

36.

Projekt ustawy o zmianie Określenie
nowych
zasad
ustawy – Prawo bankowe
wyliczania minimalnych wymogów
kapitałowych
oraz
skłanianie
banków
do
stosowania
instrumentów i procedur, które są
bardziej wrażliwe na ryzyko
Projekt ustawy o zmianie Transpozycja zapisów dyrektywy
ustawy o obrocie instrumenta- MiFID (2004/39/EC) w sprawie
mi finansowymi
rynków instrumentów finansowych

bip.mf.gov.pl

35.
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7

40.

Przedterminowe rozwiązanie KDT na
zakup
mocy
i
energii
oraz
wprowadzenie systemu rekompensat na
pokrycie
kosztów
osieroconych
powstałych w związku z rozwiązaniem
KDT

MG

Elżbieta Piskorz DDRO
MG

bip.mgip.gov.pl

Celem ustawy jest zminimalizowanie
negatywnych
następstw
braku
równowagi
na
rynku
paliwowoenergetycznym dla gospodarki

Tomasz Dąbrowski
gł. Specjalista DDE

bip.mgip.gov.pl

41.

Projekt ustawy likwidującej Konieczność liberalizacji rynku
kontrakty długoterminowe w energii elektrycznej wynikająca z
elektroenergetyce
prawa
UE;
postępowanie
wyjaśniające
KE
w
sprawie
elementów
pomocy
publicznej
zawartych
w
istniejących
kontraktach
długoterminowych
(KDT)
Projekt ustawy o zapasach Konieczność
określenia
zasad
ropy naftowej, paliw i gazu tworzenia,
utrzymywania
i
ziemnego
oraz
zasadach finansowania zapasów ropy naftowej,
postępowania w sytuacjach paliw i gazu ziemnego oraz
zagrożenia
bezpieczeństwa postępowania w sytuacjach zagrożenia
paliwowego państwa
bezpieczeństwa
energetycznego
państwa

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
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42.

Zasadniczym celem projektu ustawy
jest:
1.
stworzenie
prawnych
procedur
wspierania dużych inwestycji, szczególnie
zagranicznych koncernów, przez przyszłą
Polską Agencję Handlu i Inwestycji.
2. stworzenie podstawy prawnej do
udzielania wsparcia w formie dotacji
bezpośredniej z budżetu państwa ze
środków krajowych

Teresa
Korycińska,
zastępca dyrektora DDIW
Marek
Popiołek,
referendarz

MG

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

Ewa
Ziemiszewska,
Zastępca Dyrektora DPL
MKiDN

bip.mkidn.gov.pl

Projekt ustawy ma na celu
usunięcie
barier
przy
podejmowaniu
decyzji
o
inwestowaniu w Polsce, tj.:
1) brak uregulowanej prawnie,
jednolitej i czytelnej procedury
negocjacji
z
inwestorami
strategicznymi, udzielania wsparcia
oraz „szybkiej ścieżki” dla wszelkich
decyzji związanych z przygotowaniem
inwestycji;
2)
brak
efektywnego,
konkurencyjnego systemu zachęt
inwestycyjnych
opartego
na
przepisach
ustawy
umożliwiającego:
a) przyznawanie gotówkowych
grantów
inwestycyjnych
dla
inwestycji o dużym znaczeniu dla
gospodarki,
b) przyznawanie gotówkowych
grantów w zakresie szkoleń
pracowników dostosowanych do
wymagań dużych inwestorów;
3) brak strategii sektorowych,
dostosowanych
do
specyfiki
poszczególnych sektorów systemów
pomocy.
Projekt ustawy wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom inwestorów, gdyż
umożliwia
zbudowanie
indywidualnie
dopasowanego
pakietu zachęt inwestycyjnych
Projekt ustawy o zmianie Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
ustawy o prawie autorskim i z dnia 24 stycznia 2006 r.
prawach pokrewnych
uchylający z dniem 1 września
2006 r. art. 108 ust. 3 ustawy o
prawie
autorskim
i
prawach
pokrewnych

www.mgip.gov.pl

43.

Projekt ustawy o zachętach
inwestycyjnych

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

44.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz
innych ustaw

47.

Projekt ustawy o Polskiej
Agencji Rozwoju Zasobów
Ludzkich

Projekt ustawy zmianie ustawy Potrzeba
zmian
w
zakresie
– Kodeks pracy
obliczania wymiaru czasu pracy

MPiPS

MPiPS

MPiPS

Olgierd Podgórski
Specjalista ds. legislacji Departament
Świadczeń
Rodzinnych
Paulina
RzeszotarskaKossowska
Naczelnik
Wydziału
Monitorowania
i
Ewaluacji,
Departament
Wdrażania EFS
Eugenia Gienieczko
Dyrektor
Departamentu
Prawa Pracy

h ttp://www.mps.
gov.pl./bip/

Zakłada się modyfikację sposobu ustalania
wymiaru czasu pracy przez przyjęcie
zasady, że w każdym przypadku święto
przypadające w innym dniu niż niedziela
obniża wymiar czasu pracy. Ponadto
projekt przejmuje z aktu wykonawczego
do Kodeksu pracy regulację określającą
wymiar urlopu wypoczynkowego w
przypadku
wykonywania
przez
pracownika pracy przez część misiąca

MKiDN

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

46.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy
o
świadczeniach
rodzinnych

Franciszek Cemka,
Dyrektor DDN
w porozumieniu z NDAP

ht tp://ww
w .mps.
gov.p l./bip/

45.

Obowiązujące przepisy stwarzają Główny cel – zmiana niektórych
wątpliwości co do możliwości przepisów
dotyczących
archiwów
działania
archiwów wyodrębnionych
wyodrębnionych w ministerstwach
oraz w organach podległych i
nadzorowanych przez niektórych
ministrów
Potrzeba zmian w ustawie o Zmiany w przepisach dotyczących
świadczeniach rodzinnych wynika z procedury ustalania prawa do świadczeń
doświadczeń z realizacji tych rodzinnych
świadczeń
Utworzenie instytucji wdrażającej Utworzenie
instytucji
finansowej
Priorytety I, II, IV Programu wydatkującej
środki
Europejskiego
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Funduszu Społecznego w ramach PO
celu
zapewnienia
sprawnej Kapitał Ludzki, w okresie 2007-2013
realizacji Programu

bip.mkidn.gov.pl

Lp.
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48.

W projekcie przewiduje się zmianę
przepisów m. in. w następujących
obszarach:
– identyfikacji zwierząt gospodarskich,
– sposobu dokonywania zgłoszeń
dotyczących zwierząt do rejestru
zwierząt gospodarskich oznakowanych,
– zlecania kontroli w zakresie IRZ
podmiotom trzecim,
– dystrybucji paszportów bydła i koni.

Wojciech
Wojtyra,
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii w MRiRW.

bip.minrol .g ov.pl

49.

MRiRW

W zakresie rynku owoców i warzyw –
przewiduje
się
umożliwienie
inspektorowi IJHARS wglądu do
dokumentacji
prowadzonej
przez
handlowca, dotyczącej sprzedanej masy
owoców i warzyw w okresie roku.
W zakresie rynku suszu paszowego –
konieczność
dostosowania
obowiązującej
ustawy
do
wspólnotowych aktów prawnych oraz
uporządkowania
obowiązującego
ustawodawstwa krajowego na tym
rynku.
W zakresie rynku tytoniu –nowelizacja
ma charakter legislacyjno-porządkujący

MRiRW

Urszula Wernikowska –
naczelnik
w
Departamencie Wspólnej
Organizacji
Rynków
Rolnych i
Ryszard
Kazubek
–
główny
specjalista
w
Departamencie Wspólnej
Organizacji
Rynków
Rolnych w MRiRW.

bip.minrol.gov .pl

Projekt ustawy o zmianie Celem
projektu
jest
ustaw o systemie identyfikacji doprecyzowanie przepisów obecnie
i rejestracji zwierząt
obowiązującej ustawy w celu
usprawnienia
funkcjonowania
systemu identyfikacji i rejestracji
zwierząt. Ponadto, niezbędne jest
umożliwienie
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zlecania podmiotom
trzecim wykonywania kontroli w
zakresie identyfikacji i rejestracji
zwierząt, ponieważ dotychczasowa
praktyka pokazała, że ze względu
na
braki
finansowo–kadrowe
Agencja we współpracy z Inspekcją
Weterynaryjną nie są w stanie
wykonać obligatoryjnej, określonej
przepisami
Unii
Europejskiej,
liczby kontroli w tym zakresie, co
może grozić restrykcjami ze strony
Komisji Europejskiej w
handlu
bydłem
Projekt ustawy o zmianie Potrzeba wydania przedmiotowej
ustawy o organizacji rynków ustawy wynika w szczególności, w
owoców i warzyw, rynku zakresie:
chmielu, rynku tytoniu oraz – rynku suszu paszowego – z
rynku suszu paszowego
wydania nowych regulacji UE
dotyczących tego rynku,
– rynku owoców i warzyw – z
konieczności
stworzenia
możliwości dokonania kontroli u
handlowców w zakresie spełniania
przez
nich
obowiązku
przekazywania
informacji
dotyczących
wielkości
obrotu
owocami i warzywami w roku
poprzedzającym

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP
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2

3

4

5

6

7

51.

Dostosowanie ustawy do aktualnego
stanu prawnego

Sędzia Jacek Saramaga
Wydział II DL-P
MS

Projekt wprowadza szereg zmian, które
pozwalają na bardziej elastyczne
kształtowanie struktury sądownictwa
oraz dostosowuje działalność organów
sądów do realizacji zadań wymiaru
sprawiedliwości

MS

MS

Tomasz Romaniuk
referendarz
Wydział IV DL-P

www.ms.g
ov.pl

Projekt przewiduje wspólną aplikację
sądowo-prokuratorską, którą prowadzić
ma Krajowe Centrum Szkolenia Kadr
Sądów Powszechnych i Prokuratury

Tomasz Romaniuk
referendarz
Wydział IV DL-P

www.ms.gov.pl

52.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Celem projektu jest uzupełnienie
o kosztach sądowych w sprawach nowelizowanej ustawy o przepisy
cywilnych
związane z wejściem w życie
mediacji
i
sądownictwa
polubownego
Projekt ustawy o zmianie Projekt
ustawy
przygotowany
ustawy – Prawo o ustroju został z uwagi na potrzebę
sądów
powszechnych
oraz weryfikacji i korekty aktualnie
niektórych innych ustaw
obowiązujących regulacji, przy
jednoczesnym
utrzymaniu
i
wzmocnieniu zasad ustrojowych i
przyjętego modelu funkcjonowania
sądownictwa
Projekt ustawy o zmianie Celem
ustawy
jest
reforma
ustawy o Krajowym Centrum obecnego
systemu
kształcenia
Szkolenia
Kadr
Sądów aplikantów
sądowych
i
Powszechnych i Prokuratury
prokuratorskich

www.ms.gov
.pl

50.

Lp.
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53.

Dodany do art. 50a ust. 1a określa
jednoznacznie podmiot (gminę), na którym
ciąży obowiązek ponoszenia kosztów
związanych z usunięciem pojazdów z
drogi, w przypadku niemożliwości
ustalenia
przez
właściwe
organy
właściciela lub posiadacza pojazdu
określonego w art. 50a ust. 1. Proponowane
brzmienie art. 50a ust. 1b –1c porządkuje
kwestię umieszczenia pojazdu określonego
w
art. 50a ust. 1 na odpowiednim
parkingu, ustalenia wysokości opłat oraz
wydania pojazdu.
Zmiana art. 50a w ust. 2 skraca z sześciu
miesięcy do trzech, okres uznania za
porzucony z zamiarem wyzbycia się
pojazdu usuniętego w trybie art. 50a ust. 1.
Zmiany art. 130a w ust. 1 i 2 rozszerzają
zakres podmiotów zobowiązanych do
pokrycia
kosztów
wynikających
z
usunięcia pojazdu – na posiadacza i
właściciela. Dodany do art. 130a ust. 2a,
analogicznie jak art. 50a ust. 1a, określa
jednoznacznie podmiot (Skarb Państwa),
na którym ciąży obowiązek ponoszenia
kosztów
związanych
z
usunięciem
pojazdów z drogi, w przypadku
niemożliwości ustalenia przez właściwe
organy właściciela lub posiadacza pojazdu
określonego w art. 130a ust. 1 i 2.
Dodany ust. 2a do art. 50a oraz ust. 10a
do art. 130a umożliwia przeniesienie
kosztów likwidacji pojazdu, który
przeszedł na własność gminy lub
Skarbu Państwa, na poprzedniego
właściciela lub posiadacza

Maciej
Groń,
starszy
specjalista Departamencie
Bezpieczeństwa
Publicznego

MSWiA

bip.mswia.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy Przedmiotowa nowelizacja wynika
– Prawo o ruchu drogowym
z potrzeby dostosowania przepisów
do
trybu
i
warunków
współdziałania
podmiotów
zaangażowanych
w
proces
usuwania
pojazdów
z
drogi,
wydawania pojazdu z parkingu oraz
postępowania w zakresie przejęcia
pojazdu na rzecz Skarbu Państwa
lub gminy / zmiana art. 50a i 130a
ustawy/.
Dotychczasowe
uregulowanie
przedmiotowej
tematyki
nie
stwarzało
podstawy
do
jednoznacznego
określenia
kto
powinien ponosić koszty holowania
i parkowania usuniętego z drogi
pojazdu, w sytuacjach gdy nie
został on w ciągu sześciu miesięcy
od dnia usunięcia z drogi odebrany
z parkingu przez osobę uprawnioną,
a osoby tej nie można ustalić.
W
związku
z
orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia
7 czerwca 2005r. dotyczącym art.
130a ust. 5 i 6 uchylono w
przedmiotowym artykule ust. 5 oraz
wykreślono z ust. 6 zapis, na
podstawie
którego
starostowie
wyznaczali parkingi właściwe do
umieszczenia pojazdów usuniętych
z drogi.

Lp.
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych
innych ustaw

Koniczność transpozycji przepisów
wspólnotowych
oraz
uporządkowania
obecnie
obowiązujących przepisów Prawa
ochrony środowiska

Propozycje
zmierzające
do
skorelowania przepisów dotyczących
BOR z unormowaniami występującymi
w innych służbach mundurowych,
uporządkowanie
i
doprecyzowanie
przepisów ustawy
– transpozycja dyrektywy 2004/107/WE,
– zmiany dot. funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
– zmiany dot. ocen oddziaływania na
środowisko

MSWiA

Zespół Prawny BOR,
Renata Leoniak gł. spec. w
Departamencie
Bezpieczeństwa
Publicznego MSWiA
Ewa Forkiewicz, starszy
specjalista

MŚ

www .mos.go
v.pl

55.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Pełniejsze uregulowanie zasad dot.
o BOR oraz niektórych innych przebiegu służby w BOR oraz
ustaw
oszczędności
budżetowe
przez
ograniczenie wydatków BOR na
realizację uprawnień socjalnych

bi p.mswia.gov.
pl

54.

WRZESIEŃ
56.

Piotr Styczeń – Sekretarz
Stanu w MB

MB

Piotr Styczeń – Sekretarz
Stanu w MB

MB

MF

Sekretarz Stanu – Elżbieta
Suchocka-Roguska

bip.mf.gov.
pl

Jednoznaczne odniesienie wskaźnika
ograniczającego koncentrację kredytów
z KFM do wielkości środków KFM, a
nie do funduszy własnych BGK
(wyjątek
wobec
regulacji
Prawa
bankowego).
Możliwość zaciągania przez gminy
preferencyjnych
kredytów
na
odkupywanie
dawnych
budynków
zakładowych od prywatnych właścicieli
Projekt ustawy o zmianie Konieczność wprowadzenia zmian Ujednolicenie przepisów w zakresie
ustawy
o
gospodarce do ustawy wynika z analizy gospodarowania
nieruchomościami
nieruchomościami
dotychczas stosowanych przepisów stanowiącymi własność Skarbu Państwa
i jednostek samorządu terytorialnego.
Doprecyzowanie przepisów ustawy dot.
funkcjonowania zawodów związanych z
nieruchomościami:
rzeczoznawców
majątkowych, pośredników w obrocie
nieruchomościami
oraz
zarządców
nieruchomości
Projekt ustawy budżetowej Art. 122 ust. 1 ustawy o finansach Rada Ministrów uchwala i przedstawia
wraz z uzasadnieniem
publicznych
projekt Sejmowi RP do 30 września
2006 r.

bip.mtib .gov. pl

58.

1) Wątpliwości interpretacyjne dot.
regulacji ograniczeń koncentracji
kredytów udzielanych z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego,
2) sytuacja lokatorów d. mieszkań
zakładowych,
sprzedanych
prywatnym nabywcom

bip.mtib .gov. pl

57.

Projekt nowelizacji ustawy o
niektórych
formach
popierania
budownictwa
mieszkaniowego

Lp.
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59.

Projekt ustawy o zmianie Celem niniejszej regulacji jest
ustawy o Służbie Celnej oraz o stworzenie podstaw prawnych do
zmianie niektórych innych skutecznej
ochrony
granicy
ustaw
morskiej Polski a zarazem granicy
celnej Unii Europejskiej oraz
ustanowienie Służby Celnej Służbą
Specjalną
w
rozumieniu
rozporządzenia Rady (EWG) Nr
4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r.

Projekt ustawy o Narodowym Zadanie wynikające z rządowego
Centrum Badań Naukowych
Harmonogramu „100 dni”
i Prac Rozwojowych

Uregulowanie zasad opodatkowania
akcyzą energii elektrycznej zgodnie z
postanowieniami
dyrektywy
Rady
2003/96/WE.
Opracowanie przepisów pod kątem
potrzeb
obrotu
gospodarczego
i
skutecznego funkcjonowania systemu
podatku akcyzowego w oparciu o
doświadczenia zebrane w czasie
funkcjonowania ustawy o podatku
akcyzowym i o postulaty środowisk
gospodarczych
Stworzenie
regulacji
ustawowej
umożliwiającej
samodzielne
zatrzymywanie środków transportu
morskiego
do
kontroli
przez
funkcjonariuszy Służby Celnej oraz
doprecyzowanie przepisów dotyczących
kontroli celnej. Ponadto wypełnienie
obowiązku wynikającego z art. 11
rozporządzenia Rady
(EWG)
Nr
4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w
sprawie
kontroli
przez
Państwa
Członkowskie transakcji stanowiących
część systemu finansowania przez
Sekcję
Gwarancji
Europejskiej
Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej i uchylającego dyrektywę
77/435/EWG
Wprowadzenie nowej instytucji w
zakresie finansowania badań w celu
lepszego
zarządzania
dużymi
projektami (inwestycje)

Stanu

MF

Podsekretarz
Marian Banaś

Stanu

–

MF

Dariusz Drewniak, dyr.
Dep. Strategii i Rozwoju
Nauki MNiSzW
MNiSzW

MNiSzW

Mariusz Wielec, dyr. Dep.
Badań
na
Rzecz
Gospodarki MNiSzW

bip.mnisw.g
ov.pl

Projekt ustawy zmianie ustawy Konieczność wprowadzenia zmian Dostosowanie zapisów ustawy m.in. do
o zasadach finansowania nauki wynikających
z
doświadczeń planowanego
utworzenia
Centrum
przeszło rocznego okresu działania Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
ustawy

Podsekretarz
Jarosław Neneman

bip.m ni sw.g
ov.pl

62.

podatku Konieczność
implementacji
przepisów
dyrektywy
Rady
2003/96/WE
w
zakresie
opodatkowania
akcyzą
energii
elektrycznej
oraz
dyrektywy
2004/74/WE

bip.mf.gov .pl

61.

o

bip.mf.gov.pl

60.

Projekt ustawy
akcyzowym
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Dariusz D
rewniak,
dyr.
Dep.
Strategii i Rozwoju Nauki
MNiSzW

bip.mnisw.g
ov.pl

63.

Projekt ustawy o zmianie Konieczność
uproszczenia Umożliwienie
restrukturyzacji
ustawy
o
jednostkach likwidacji
słabych
jednostek jednostek badawczo-rozwojowych
badawczo-rozwojowych
badawczo-rozwojowych

MNiSzW

Lp.
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64.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych oraz
niektórych innych ustaw

Proponowane
w
projekcie 1.
rozwiązania mają głównie na celu
poprawę efektywności systemu 2.
kadrowego w Siłach Zbrojnych RP
3.

Jan Olbrycht
Dyrektor Departamentu
Kadr
i
Szkolnictwa
Wojskowego MON

MON

www.biuletyn.m on.gov.pl

Zmniejszenie
liczby
obszarów
stanowisk służbowych.
Wprowadzenie ustawowego pojęcia
„gestora korpusu osobowego”.
Zmiana
systemu
opiniowania
służbowego.
4. Zróżnicowanie okresów trwania
kadencji.
5. Zmiana kompetencji kadrowych w
zakresie powoływania i zwalniania
z zawodowej służby wojskowej
oraz wyznaczania i zwalniania ze
stanowisk służbowych.
6. Stworzenie prawnych możliwości
delegowania
żołnierzy
zawodowych do pełnienia służby w
strukturach międzynarodowych, na
podstawie
indywidualnego
kontraktu.
7. Nałożenie
na
żołnierzy
zawodowych
ustawowego
obowiązku
utrzymywania
sprawności fizycznej.
8. Rozszerzenie
obowiązku
do
składania oświadczeń majątkowych
na
wszystkich
oficerów
zawodowych
i
wprowadzenie
przepisów dyscyplinujących w tym
względzie.
9. Wprowadzenie
urlopu
wychowawczego.
10. Uregulowanie sytuacji prawnej
żołnierzy ubiegających się o
mandat
Posła
Parlamentu
Europejskiego.
11. Wprowadzenie
przepisów
dotyczących
sytuacji
prawnej
żołnierza w związku z uchyleniem
lub
unieważnieniem
decyzji
zwalniającej go ze służby

Lp.
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65.

Powołanie
Krajowego

instytucji

Aktuariusza

MPiPS

MPiPS

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

http://w ww.mps.
gov.pl./bip/

Rozszerzenie przepisów antydyskryminacyjnych ze względu na płeć, rasę i
pochodzenie etniczne na osoby w sferze
szeroko
rozumianych
usług,
a
znajdujące się poza regulacją Kodeksu
pracy. Regulacja kwestii dyskryminacji
ze względu na płeć w praktykach
banków i firm ubezpieczeniowych przy
obliczaniu składek oraz kryteriów
dostępu do usług i towarów

Agnieszka
ChłońDomińczak
Dyrektor
Departamentu
Analiz Ekonomicznych i
Prognoz

ht tp://www.mps.
gov.pl./bip/

66.

Projekt ustawy o Aktuariuszu Konieczność stworzenia podstaw
Krajowym
budowania
prognoz
długookresowych
w
obszarze
systemów
zabezpieczenia
społecznego,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
systemów
emerytalnych, ochrony zdrowia
oraz edukacji
Projekt ustawy transponującej Potrzeba
dostosowania
prawa
dyrektywę Rady 2004/113 z polskiego
do
przepisów
dnia 13 grudnia 2004 r. obowiązujących w UE
wprowadzającą w życie zasadę
równego traktowania kobiet i
mężczyzn w zakresie dostępu
do towarów i usług oraz
dostarczania towarów i usług
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67.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy
o
organizacji
i
funkcjonowaniu
funduszy
emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw

Zwrot nienależnych składek z OFE
do ZUS, zapewnienie środków
finansowych na spłatę zobowiązań
ZUS, umożliwienie przejścia na
wcześniejszą emeryturę członków
OFE w 2007 r.

Proponuje się umożliwienie zwrotu
przez OFE nienależnej składki w
wysokości wynikającej z umorzenia
jednostek rozrachunkowych, na które
została ona uprzednio przeliczona.
Ponadto przewiduje się usunięcie z art.
143
ust.
1
błędu
logicznego
polegającego na uznaniu banków
centralnych za emitentów papierów
skarbowych, należących do kategorii
lokat zagranicznych, w które otwarte
fundusze emerytalne mogą lokować
aktywa
na
podstawie
ogólnego
zezwolenia ministra właściwego do
spraw instytucji finansowych. Projekt
zawiera także propozycje zmiany
przepisów ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
w zakresie szczególnego nadzoru i
reglamentacji
prowadzenia
przez
pracowników
powszechnego
towarzystwa emerytalnego oraz osoby
związane jakimkolwiek stosunkiem
prawnym z tym podmiotem wszelkich
transakcji na rynku kapitałowym
Skrócenie okresu likwidacji starego
portfela z 4 do 2 lat, wprowadzenie
podstawy do wypłaty świadczeń dla
stulatków,
wprowadzenie
zasady
corocznej waloryzacji emerytur

Konieczność corocznej waloryzacji
świadczeń
emerytalnych
oraz
przyspieszenie
rozwiązań
dotyczących likwidacji starego
portfela

MPiPS

MPiPS

Teresa Guzelf
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń Społecznych

h ttp://www.
mps .
go v.pl./bip/

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

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

68.

Marek Bucior
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Ubezpieczeń Społecznych

Lp.
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69.

MRiRW

MRiRW

Wojciech WojtyraDyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii w MRiRW.
Aleksandra SzelągowskaDyrektor
Departamentu
Finansów
W MRiRW

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Ustawa będzie miała głównie charakter
kompetencyjny
i
określi
w
szczególności organy właściwe w
sprawach
dotyczących
akredytacji
agencji płatniczych, a także sprawy
dotyczące
innych
instytucji
uczestniczących w realizacji płatności z
funduszy europejskich przeznaczonych
na rolnictwo i rozwój obszarów
wiejskich

Wojciech
WojtyraDyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii w MRiRW.

bip.minrol .g ov.
pl

71.

Projekt ustawy o zmianie Celem projektowanej ustawy jest
ustawy
o
produktach uszczegółowienie
niektórych
pochodzenia zwierzęcego
wymagań
weterynaryjnych
w
zakresie uboju zwierząt na potrzeby
własne oraz wobec zakładów
mięsnych
Projekt
ustawy
o Wykonanie
rozporządzeń
Unii
uruchamianiu
środków
z Europejskiej
w
zakresie
budżetu
wspólnotowego określonych
dla
państw
przeznaczonych
na członkowskich spraw dotyczących
finansowanie wspólnej polityki agencji płatniczych i innych
rolnej
oraz
o
zmianie organów
oraz
rozliczenia
niektórych innych ustaw
rachunków EFORG i EFRROW

Uchylenie przepisów, które od dnia 5
stycznia 2007 roku będą określone
rozporządzeniem Rady, odnoszących
się do zasad transportu zwierząt w
zakresie obejmującym: warunki dla
podmiotów
zajmujących
się
transportem,
wymagania
stawiane
środkom transportu, dopuszczalności
transportu w zależności od gatunku
zwierząt ich stanu fizjologicznego i
stanu zdrowia, zasady określające czas
podróży, zagęszczenie zwierząt w
trakcie
transportu,
warunki
mikroklimatyczne,
wymagane
dokumenty, zasady kontroli oraz
odstępstwa
od
stosowania
wymienionych przepisów
Określenie wymagań weterynaryjnych
w zakresie uboju zwierząt na potrzeby
własne (tzw. uboju domowego) oraz
zatwierdzania zakładów produkujących
na rynek państw trzecich

bip.minrol.gov.pl

70.

Projekt ustawy o zmianie Celem projektu jest dostosowanie
ustawy o ochronie zwierząt
przepisów
ustawy
do
zmian
wprowadzonych
przepisami
Rozporządzenia Rady 1/2005/WE z
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
ochrony
zwierząt
podczas
transportu i związanych z tym
działań oraz zmieniające dyrektywy
64/432/EWG
i
93/119/WE
i
rozporządzenie 1255/97/WE

Lp.
1
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Projekt ustawy o Państwowej Projekt ustawy jest realizacją Projekt zakłada utworzenie Państwowej
Inspekcji
Bezpieczeństwa programu
„Tanie
i
Sprawne Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności na
Żywności
Państwo” zakładającego połączenie bazie
likwidowanych
Inspekcji

organów
o
charakterze
inspekcyjnym
zajmujących
się
obecnie bezpieczeństwem żywności
w jeden zunifikowany organ, co
przyczyni się do redukcji stanowisk
kierowniczych
i
zmniejszenia
zatrudnienia w biurach zajmujących
się obsługą

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Agencji Rynku
Rolnego
i
organizacji
niektórych rynków rolnych

MRiRW

Halina
Rutkowska
–
naczelnik
wydziału
w
Departamencie Wspólnej
Organizacji
Rynków
Rolnych
Sędzia
Barbara
Niesłuchowska
Wydział III DL-P

MS

MS

Prokurator
Jarosław
Karalus
Wydział II DL-P

www. ms .gov.pl

Uregulowanie warunków i trybu
realizowania
wypłat
dla
sektora
drobiarskiego, rekompensujących straty
poniesione w wyniku stwierdzenia
występowania
przypadków
ptasiej
grypy w Polsce
Projekt
reguluje
wymogi
74. Projekt ustawy o
syndyka
kwalifikacyjne kandydatów na syndyka,
nadzorcę sądowego i zarządcę. Ponadto
reguluje zakres obowiązków syndyka,
zasady nadzoru nad wykonywaniem
tych
obowiązków,
wynagrodzenie
syndyka
oraz
tryb
wyznaczenia
syndyka przez sąd
75. Projekt ustawy – Prawo Potrzeba regulacji w zakresie Projekt dotyczy międzynarodowego
prywatne międzynarodowe
międzynarodowego postępowania postępowania cywilnego i ma na celu
cywilnego
modernizację obecnych uregulowań, w
celu zbliżenia do stosowanych w
Europie
rozwiązań,
ułatwienia
międzynarodowego obrotu prawnego

MRiRW

www.ms.gov.pl

Konieczność upoważnienia Agencji
płatniczej do realizacji wypłat w
ramach nadzwyczajnych środków
wsparcia sektora drobiarskiego oraz
określenia trybu realizacji tych
wypłat
licencji Przyczyną
wprowadzenia
projektowanej
regulacji
jest
konieczność ustanowienia – w
drodze ustawowej – nowych zasad
powoływania i funkcjonowania
syndyka
w
postępowaniu
upadłościowym i naprawczym

Mateusz
Deska
radca
prawny w Departamencie
Prawnym KPRM

bip.minr ol.gov.pl

73.

Weterynaryjnej,
Inspekcji
Jakości
Handlowej
Artykułów
RolnoSpożywczych i Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa oraz przejęcie
części
kompetencji
z
Inspekcji
Handlowej i Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, a także jednego obszaru
działania
Inspekcji
Ochrony
Środowiska.
Zmiany
mają
mieć
charakter
głównie
organizacyjny,
zakres
i
sposób
wykonywania
dotychczasowych zadań o charakterze
inspekcyjnym zostanie usprawniony i
ujednolicony

Michał Frączkiewicz
główny
specjalista
w
Departamencie Prawnym
KPRM

http ://bip.kprm.g ov.pl /bip/index.jsp? art Id=1 218
oraz BIP MRiRW

72.
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76.

MS

Sędzia Jacek Saramaga
Wydział II DL-P
Sędzia Ewa Korszeń
Wydział II DL-P

MS

Prokurator
Michrowski
Wydział I DL-P

Wacław

www.ms.gov.pl

MS

www.ms.gov.pl

79.

MS

www.ms.
g ov.pl

78.

Sędzia Jacek Saramaga
Wydział II DL-P

www. ms .gov.pl

77.

Projekt ustawy o zmianie Potrzeba regulacji w zakresie Projekt ten, podobnie jak projekt
ustawy – Kodeks postępowania międzynarodowego postępowania ustawy – Prawo prywatne międzycywilnego
cywilnego
narodowe, dotyczy międzynarodowego
postępowania cywilnego i ma na celu
modernizację obecnych uregulowań w
celu zbliżenia do stosowanych w
Europie
rozwiązań,
ułatwienia
międzynarodowego obrotu prawnego
Projekt ustawy o zmianie Projekt został przygotowany z Projekt zawiera regulację zmierzającą
ustawy – Kodeks postępowania uwagi na potrzebę poprawienia do uproszczenia procedury cywilnej,
cywilnego
sytuacji w sądowym postępowaniu dalszego poszerzenia zakresu mediacji
cywilnym oraz w egzekucji
oraz usprawnienia egzekucji
Projekt ustawy o zmianie Projekt dotyczy stosunków między Zmiany dotyczą relacji prawnych
ustawy – Kodeks rodzinny i rodzicami i dziećmi (uwzględnia między rodzicami i dziećmi, m.in.
opiekuńczy
sugestie formułowane w nauce kwestii
pochodzenia
dziecka,
prawa i wystąpienia Rzecznika wykonywania władzy rodzicielskiej,
Praw Obywatelskich)
pieczy zastępczej nad dzieckiem,
kontaktów z dzieckiem i obowiązku
alimentacyjnego
Projekt ustawy o zmianie Przyczyną opracowania projektu Podstawowe cele nowelizacji to:
ustawy – Kodeks wykroczeń jest
potrzeba
racjonalizacji – wdrożenie programu „Spokojny
oraz niektórych innych ustaw odpowiedzialności za drobne czyny dom”, na który składa się m.in.
zabronione,
w
tym
również zaostrzenie Kodeksu wykroczeń przez
zaostrzenie kar za najbardziej obniżenie wieku odpowiedzialności
uciążliwe społecznie wykroczenia
karno-administracyjnej, uproszczenie i
przyspieszenie postępowania,
– skuteczniejsza penalizacja zachowań,
takich jak naruszanie spokoju i
porządku publicznego, ciszy nocnej,
obyczajności,
– zwalczanie drobnej, ale uciążliwej
recydywy
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80.

Projekt ustawy o osobach
fizycznych oraz instytucjach
naukowych
lub
specjalistycznych
uprawnionych
do
sporządzania i wydawania
opinii
w
postępowaniach
prowadzonych na podstawie
ustawy

Projekt ustawy o zmianie „Ucywilnienie”
ustawy o prokuraturze
wojskowej

MS

Prokurator
Grażyna
Taładaj
Wydział IV DL-P

MS

MS

Prokurator Grażyna Stanek
Wydział I DL-P

www. ms .
gov.pl

83.

Projekt ustawy o zmianie Usprawnienie
ustawy o prokuraturze i prokuratury
niektórych innych ustaw

Prokurator Sławomir Galej
Wydział III DL-P

MS

www. ms .gov.pl

Istotą projektu jest ujednolicenie
wymogów dotyczących niekaralności i
nieposzlakowanej
opinii
z
rozwiązaniami przyjętymi dla innych
zawodów i funkcji, współpracujących z
wymiarem sprawiedliwości,
a w
szczególności
biegłych
sądowych.
Projekt
zakłada
m.in.
również
zniesienie
wymogu
posiadania
wykształcenia filologicznego przez
osoby ubiegające się o wpis na listę
tłumaczy przysięgłych
funkcjonowania Proponuje
się
m.in.
likwidację
prokuratorskiego
nadzoru
administracyjnego i zmianę zasad
wynagradzania prokuratorów
prokuratury Projektowana ustawa ma umożliwiać
delegowanie do wojskowych jednostek
organizacyjnych
prokuratury
prokuratorów powszechnych, a także
umożliwiać
powoływanie
na
stanowiska prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury
również osób niebędących oficerami
zawodowymi lub oficerami służby
okresowej

Prokurator Elżbieta Sidwa
Wydział I DL-P

www.ms.gov.pl

82.

Ustawa wypełni lukę normatywną
regulując w sposób kompleksowy
kwestie związane ze statusem biegłych
sądowych, jak również z zasadami
wydawania
przez
nich
opinii
niezależnie od rodzaju postępowania

www.ms.gov. pl

81.

Celem
tej
regulacji
jest
instytucjonalizacja funkcji biegłego
sądowego
oraz
określenie
warunków i trybu wydawania opinii
przez
instytucje
i
instytuty
naukowe, naukowo-badawcze i
specjalistyczne.
Istniejące
uregulowania
są
fragmentaryczne, zawarte w aktach
prawnych różnej rangi i są
niedostosowane
do
aktualnej
sytuacji
gospodarczej
oraz
obowiązującego systemu prawnego
Projekt ustawy o zmianie Potrzeba nowelizacji niektórych
ustawy o zawodzie tłumacza rozwiązań zawartych w ustawie
przysięgłego
wynika z doświadczeń związanych
z niemal półtorarocznym jej
obowiązywaniem

Lp.
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85.

Projekt
ustawy
o
wykonywaniu
kary
pozbawienia wolności poza
zakładem karnym w systemie
dozoru elektronicznego

Projekt ma na celu wprowadzenie
nowego systemu wykonywania kary
pozbawienia wolności orzeczonej w
wymiarze do 6 miesięcy albo do
roku, jeżeli czas pozostały do
odbycia tej kary nie jest dłuższy niż
6 miesięcy – systemu dozoru
elektronicznego

Projekt ustawy o zmianie konieczność
wprowadzenia
do
ustawy - Prawo bankowe
obrotu
prawnego
przepisu
umożliwiającego – w wąskim
zakresie – podział banków w
formie spółki akcyjnej, w celu
zapewnienia elastyczności działań
restrukturyzacyjnych

Projekt zakłada stworzenie instytucji
lekarza
sądowego,
który
będzie
jedynym uprawnionym podmiotem do
wystawiania
zaświadczeń
o
niemożności stawiennictwa w sądzie
lub w prokuraturze
Proponowane wkomponowanie systemu
dozoru elektronicznego do treści kary
pozbawienia wolności w rezultacie
pozwoli na odbycie przez skazanego
krótkoterminowej kary pozbawienia
wolności poza zakładem karnym, a
dolegliwość tego systemu polega na
wzmożonym ograniczeniu wolności
skazanego
poprzez
kontrolę
przebywania przez niego w konkretnie
wyznaczonym miejscu i w konkretnie
oznaczonym czasie, przy jednoczesnym
nałożeniu potencjalnie możliwych,
licznych obowiązków „próby” (zakres
nieograniczony,
dopasowany
do
indywidualnego przypadku i sprawcy)
Zniesienie
ustawowego
zakazu
podziału banków funkcjonujących w
formie prawnej spółki akcyjnej w
oparciu o przepisy Kodeksu spółek
handlowych

Projekt ustawy o zmianie Umożliwienie
dalszego Określenie
celów
ustawy o Polskiej Agencji przekazywania dotacji podmiotowej przekazywanej dotacji
Prasowej Spółka Akcyjna
dla PAP SA

Prokurator
Małgorzata
Baranowska
Wydział I DL-P

MS

Dyrektor Urszula Pałaszek
MSP

zakresu

zmianie Celem wydania projektowanego Likwidacja
delegatur
terenowych
zasadach aktu jest ograniczenie wydatków ministra właściwego do spraw Skarbu
uprawnień budżetu państwa na administrację
Państwa
Skarbowi

MSP

Andrzej Chwas –
Główny Specjalista

Krzysztof Głogowski
Radca Ministra

o

MSP

–

www.bip.msp.
g ov.pl

Projekt ustawy
ustawy
o
wykonywania
przysługujących
Państwa

i

MS

Prokurator
Hanna
Więckowska
Dep. Organizacyjny

www.bip.ms
p.gov.pl

88.

lekarzu Konieczność sformalizowania trybu
usprawiedliwiania nieobecności z
powodu choroby stron i innych
uczestników
postępowania
cywilnego i karnego

www.bip.msp.gov.
pl

87.

o

www. ms .gov.pl

86.

Projekt ustawy
sądowym

www.ms.gov.pl

84.
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89.

Cele Karty to m.in.: uznanie języków
mniejszościowych i regionalnych za
bogactwo kulturowe, promocja tych
języków oraz ułatwianie kontaktów
kulturalnych między osobami ich
używającymi,
zapewnienie
działań
zmierzających do prowadzenia badań
nad tymi językami oraz ich nauczania,
a
także
unikanie
rozwiązań
wprowadzających
taki
podział
administracyjny,
który
mógłby
stanowić przeszkodę dla ich promocji.
Dzięki uchwaleniu w dniu 6 stycznia
2005 r. ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym ratyfikacja Karty nie
będzie
wymagała
od
Polski
dostosowania prawa wewnętrznego do
wybranych postanowień Karty.

Dobiesław Rzemieniewski
Naczelnik
Wydziału,
Departament
Wyznań
Religijnych
oraz
Mniejszości Narodowych i
Etnicznych

MSWiA

bip.m swia.gov.pl

Projekt ustawy o ratyfikacji W dniu 12 maja 2003 r.
Europejskiej
karty
języków Rzeczypospolita Polska podpisała
regionalnych
lub Europejską
kartę
języków
mniejszościowych
regionalnych
lub
mniejszościowych. Karta dotyczy
wolności, praw i obowiązków
obywatelskich
określonych
w
ustawie zasadniczej w związku z
powyższym zgoda na jej ratyfikację
musi zostać udzielona w drodze
ustawy

Lp.
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90.

Wprowadzenie
podstaw
prawnych
świadczenia usług publicznych drogą
elektroniczną
w
oparciu
o
kompatybilne
i
powszechne
rozwiązania
do
obsługi
podpisu
elektronicznego

Marek Słowikowski,
Dyrektor
Departamentu
Informatyzacji

bip.msw ia.gov.pl

MSWiA

Wdrożenie dyrektywy 2000/31/WE
MSWiA

Marek Słowikowski,
Dyrektor
Departamentu
Informatyzacji

bip.ms
wia.go
v.pl

91.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Organy władzy publicznej, a przede
o podpisie elektronicznym
wszystkim jednostki samorządu
terytorialnego, nie są przygotowane
do
realizacji
obowiązku
określonego w art. 58 ust. 2 ustawy
o podpisie elektronicznym w
terminie określonym w ustawie tj.
sierpień
2006
r.;
wysoce
niepokojący
jest
brak
kompatybilności
rozwiązań
w
zakresie
dostarczanego
oprogramowania
do
obsługi
podpisu
elektronicznego,
co
przyczynia się do powstawania
nieuzasadnionych
kosztów
wdrożenia podpisu; w obecnym
stanie prawnym brak jest definicji
podpisu
zaawansowanego,
jak
również
mechanizmu
stempla
elektronicznego;
nieprawidłowo
definiowane jest również pojęcie
urządzenia
do
składania
bezpiecznego
podpisu
elektronicznego
Projekt ustawy zmieniającej Wykonanie prawa UE
ustawę o świadczeniu usług
drogą elektroniczną

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

92.

Wniosek
o
ratyfikację
Konwencji o zakazie użycia,
składowania,
produkcji
i
transferu
min
przeciwpiechotnych oraz ich
zniszczeniu (tzw. Konwencja
Ottawska)

93.

Uregulowanie kwestii uczestnictwa
Polski w międzynarodowej współpracy
na rzecz rozwoju i efektywnej realizacji
programu pomocy zagranicznej w
sposób
zgodny
ze
standardami
międzynarodowymi, wynikającymi z
członkostwa
Polski
w
Narodach
Zjednoczonych, OECD, a przede
wszystkim w Unii Europejskiej
Wykonanie prawa UE – dyrektywa doprecyzowanie
przepisów
i
204/101/WE oraz rozporządzenie wyjaśnienie problemów wynikających z
2216/2004/WE
różnych interpretacji przepisów dot.
funkcjonowania systemu. Transpozycja
przepisów

Konrad Szwedziński,
Naczelnik
Wydziału
Kontroli
Eksportu
Uzbrojenia,
Departament
Polityki
Bezpieczeństwa
MSZ

Andrzej Skrzydło,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Współpracy
Rozwojowej
MSZ

MŚ

Monika Lesz
p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Globalnych
Problemów Środowiska i
Zmian Klimatu

www.mos.gov.p
l

Projekt ustawy o zmianie
ustawy
o
handlu
uprawnieniami do emisji do
powietrza
gazów
cieplarnianych
i
innych
substancji

Wprowadzenie zapisów Konwencji do
polskiego porządku prawnego.
Do czerwca 2006 r. Konwencję
ratyfikowało 151 państw, a jej zasady
stały
się
ważnym
instrumentem
międzynarodowego
prawa
humanitarnego i jednym ze standardów
cywilizacyjnych

www.bip.msz .gov.pl

94.

Projekt ustawy o
pomocy zagranicznej

Polska
podpisała
Konwencję
Ottawską w dniu 4 grudnia 1997 r.
i jest jedynym państwem NATO
(poza USA) i UE (poza Finlandią)
niezwiązanym
Konwencją.
Globalne
poparcie
zapisów
Konwencji
(m.in.
Pokojowa
Nagroda Nobla) zintensyfikowało
krajową i międzynarodową presję
na władze Polski na rzecz jej
ratyfikacji. Przedłużający się stan
pozostawania poza Konwencją jest
niekorzystny z punktu widzenia
międzynarodowych
interesów
politycznych Polski
polskiej Międzynarodowe
zobowiązania
Polski wynikające ze „Strategii
Polskiej Współpracy na rzecz
Rozwoju” (przyjętej przez RM w
dniu 21 października 2003 r.)

www.msz.gov.pl

Lp.

Lp.
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95.

Projekt ustawy
Rejestracji
Leczniczych,
Medycznych
i
Biobójczych

Projekt
ustawy
przewiduje
usprawnienie
procedury
rejestracji
leków
oraz
nadanie
uprawnień
Prezesowi
Urzędu
Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
do wydawania decyzji w tym zakresie

o

Urzędzie
Produktów
Wyrobów
Produktów

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

Marek
Wysocki
Naczelnik Wydziału
Departament
Telekomunikacji

–

Bożena
Czubak
Naczelnik Wydziału

–

Departament
Kolei
Transportu Kolejowego

i

MT

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

MT

Bolesław Piecha,
Sekretarz Stanu w MZ
MZ

www.mz.gov. pl

Projekt ustawy określa zasadnicze
wymagania dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej
przy
wprowadzaniu urządzeń do obrotu lub
użytkowania oraz procedury oceny
zgodności z tymi wymaganiami

bip.mtib .gov
.pl

97.

o Akt
prawny
wdrażający
do
krajowego
systemu
prawnego
postanowienia
Dyrektywy
2004/108/WE w sprawie zbliżenia
ustawodawstw
państw
UE
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz
uchylająca
dyrektywę
89/336/EWG,
zawierający
regulacje
dotyczące
wszelkich
urządzeń
elektrycznych
i
elektronicznych
podatnych
na
oddziaływanie
pola
elektromagnetycznego
lub
wytwarzających tego rodzaju pole
Projekt ustawy o zmianie Wprowadzenie
systemowych
ustawy o komercjalizacji i rozwiązań
dotyczących
prywatyzacji przedsiębiorstwa funkcjonowania Grupy PKP
państwowego PKP

bip.mtib.gov.pl

96.

Projekt
ustawy
kompatybilności
elektromagnetycznej

Lp.
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy
–
Prawo
farmaceutyczne
oraz
o
zmianie innych ustaw

Wykonanie prawa UE

MZ

Anna Gręziak,
Podsekretarz Stanu w MZ
MZ

Anna Gręziak,
Podsekretarz Stanu w MZ

MZ

www.mz.gov.pl

Andrzej Wojtyła, Główny
Inspektor Sanitarny

www.
mz.go
v.pl

MZ

www.mz.gov.pl

PAŹDZIERNIK

Bolesław Piecha,
Sekretarz Stanu w MZ

w ww.mz.gov.pl

Dokonanie zmian przepisów ustawy –
Prawo farmaceutyczne wynikających z
konieczności implementacji dyrektywy
2005/28/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady 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
zatwierdzania produkcji oraz przywozu
takich produktów.
Przewidziano ponadto wprowadzenie
uściślonych
zapisów
dotyczących
koncentracji aptek i tzw. „sieci aptek”
oraz zmiany w ustawie wynikające z
konieczności doprecyzowania obecnie
obowiązujących przepisów ustaw
wdrożenia Wprowadzenie rozwiązań zawartych w
99. Projekt ustawy o zawodach 1. Konieczność
pielęgniarki i położnej
dyrektywy
2005/36/WE
do dyrektywie 2005/36/WE oraz usunięcie
października 2007 r.
niespójności przepisów
2. Niespójność przepisów.
3. Uchwalenie nowej ustawy jest
postulatem
środowiska
pielęgniarek i położnych
Uporządkowanie i usystematyzowanie
100 Projekt ustawy o zmianie Niespójność przepisów
ustawy
o
samorządzie
zadań
samorządu,
usunięcie
.
pielęgniarek i położnych
niespójności przepisów
przepisów Określenie zasad i trybu zapobiegania
101 Projekt ustawy o zapobieganiu Wprowadzenie
i
zwalczaniu
zakażeń
i
chorób
adekwatnych
do
zmiennej
sytuacji oraz zwalczania zakażeń i chorób
.
zakaźnych u ludzi
epidemiologicznej kraju
zakaźnych u ludzi, rozpoznawanie i
monitorowanie
sytuacji
epidemiologicznej,
podejmowanie
działań
przeciwepidemicznych
i
zapobiegawczych
w
celu
unieszkodliwienia źródeł zakażenia

98.
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przestrzennym

103 Projekt
ustawy
.

MB

mieszkaniowe i pokrycia ich planami
miejscowymi
Projekt ustawy jest w fazie prac
koncepcyjnych

Podsekretarz
Marian Banaś

Stanu

–

MF

Franciszek Cemka,
Dyrektor DDN
w porozumieniu z ROPWiM
MKiDN

MKiDN

MPiPS

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

Krystyna Wyrwicka
Dyrektor
Departamentu
Pomocy
i
Integracji
Społecznej

http://bip.mkidn.gov.pl

Franciszek Cemka,
Dyrektor DDN

http://bip.mkidn.gov.
pl

ustawy o zmianie
o
utworzeniu
Wojewódzkich
Kolegiów
Skarbowych oraz o zmianie
niektórych ustaw regulujących
zadania
i
kompetencje
organów
oraz
organizację
jednostek
organizacyjnych
podległych
ministrowi
właściwemu
do
spraw
finansów publicznych
104 Projekt ustawy o miejscach Zastąpienie ustawy o Radzie Ochrony Projekt ustawy w sposób kompleksowy
pamięci narodowej
Pamięci Walk i Męczeństwa
ureguluje problematykę ochrony miejsc
.
pamięci narodowej, upamiętniających
różne postaci i wydarzenia z dziejów
Narodu
i
Państwa
Polskiego,
zlokalizowanych na terenie kraju i
polskich miejsc poza jego granicami
Projekt
ustawy
o
zmianie
Uaktualnienie
przepisów
ustawy
o
Projekt zawiera propozycje zmian
105
ustawy
o
muzeach
muzeach
i
jest
realizacją
ustawy w sprawach zgłoszonych przez
.
postulatów środowiska muzealnego muzea,
powodujących
praktyczne
problemy w codziennej działalności.
Projekt także zawiera regulacje w
kwestii m.in. niektórych definicji
ustawowych, Rady ds. Muzeów i rad
muzeum
106 Projekt ustawy o zawodzie W roku 2005 prowadzono prace Projekt ustawy określi:
pracownika socjalnego
nad projektem ustawy o zawodzie 1) zasady i warunki wykonywania
.
pracownika socjalnego. Projekt zawodu pracownika socjalnego oraz
został przyjęty przez Rząd i uzyskiwania specjalizacji zawodowej i
skierowany do Sejmu, jednak ze awansu zawodowego;
względu na upływ kadencji Sejm 2) obowiązki i prawa pracowników
nie prowadził prac nad tym socjalnych, w tym przywileje związane
projektem
z wykonywaną pracą, oraz
3)
sposób
prowadzenia
Rejestru
Pracowników Socjalnych

bip.mf.gov.pl

społecznej w procesie planowania i
zagospodarowania przestrzennego
Zmiana
formy
współdziałania
organów
funkcjonujących
w
ramach Wojewódzkich Kolegiów
Skarbowych

Podsekretarz Stanu

bip.mtib.gov
.pl

uproszczenia
i Uproszczenie procedur planistycznych,
102 Projekt ustawy o zmianie Potrzeba
ustawy
o
planowaniu
i doprecyzowania przepisów, a także przyczyniające się do wzrostu podaży
.
zagospodarowaniu
zwiększenia
partycypacji gruntów
pod
budownictwo

Lp.

Tytuł
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doprecyzowania Doprecyzowanie definicji, konieczności
107 Projekt ustawy o zmianie Konieczność
ustawy o działalności pożytku przepisów
dotyczących
m.in. konsultowania
przez
organy
.
publicznego i wolontariacie

rozrodzie
gospodarskich

zintensyfikowanie
wykonywanych przez
sądowych

czynności
kuratorów

MRiRW

Nina Dobrzyńska
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich w
MRiRW

Sędzia Ewa Korszeń
Wydział II DL-P
MS

www.ms.g ov.pl

110 Projekt ustawy o kuratorach Zadaniem projektowanych regulacji
sądowych
jest
usprawnienie
i
.

Jest
to
ustawa
kompetencyjna,
określająca podstawy wdrożeniowe
systemu wdrożeniowego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013
oraz
dająca
upoważnienie
ustawowe
dla
rozporządzeń
szczegółowych, ustanawiających m.in.
warunki dostępu do środków z
Europejskiego Funduszu Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt dotyczy zmian ustrojowych i
organizacyjnych, m.in. w zakresie
naboru na aplikację kuratorską w
drodze konkursu, odpowiedzialności
dyscyplinarnej
kuratorów,
zasad
wynagrodzenia
kuratorów
delegowanych
do
Ministerstwa
Sprawiedliwości

MRiRW

Wojciech Wojtyra Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii w MRiRW

bip.minrol.gov. pl

zwierząt postępującego
procesu
jej
uspołeczniania,
dążenie
do
uproszczenia prawa w tym zakresie
i
rezygnacji
z
niektórych
obowiązujących zezwoleń
przepisów
109 Projekt ustawy o wspieraniu Wdrożenie
rozwoju
obszarów
wiejskich
ze
rozporządzenia
Rady
UE
.
środków
pochodzących
z 1698/2005 do krajowego porządku
Europejskiego
Funduszu prawnego
Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

MPiPS

bip.minrol.gov.pl

108 Projekt ustawy zmieniającej Konieczność zmiany organizacji
ustawę o organizacji hodowli i hodowli,
wynikająca
z
.

administracji
publicznej
programu
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi,
doprecyzowanie
regulacji
dotyczącej
rozdziału
statutowej działalności odpłatnej od
działalności gospodarczej, modyfikacja
procedur konkursowych pozwalająca na
przekazywanie małych dotacji bez
przeprowadzania
konkursu,
doprecyzowanie przepisów dotyczących
m.in. Rady Działalności Pożytku
Publicznego, wprowadzenie zmian w
zakresie mechanizmów kontrolnych
Zwiększenie kompetencji związków i
organizacji hodowców prowadzących
księgi
zwierząt
hodowlanych,
z
równoczesnym ograniczeniem zadań
jednostek państwowych

http://w ww.mps.
gov.pl./bip/

definicji organizacji pozarządowej,
modyfikacji
procedur
konkursowych,
mechanizmów
kontrolnych oraz rozdziału między
statutową działalnością odpłatną
pożytku
publicznego
a
działalnością gospodarczą

Piotr Kontkiewicz
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Pożytku
Publicznego

Tytuł
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ustawy o zmianie
–
Prawo
o
adwokaturze,
ustawy
o
radcach prawnych i ustawy –
Prawo o notariacie

Konieczność nowelizacji wskazanych
ustaw wynika z wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia
2006 r.

111 Projekt
ustawy
.

Wojciech Ulitko
Główny
specjalista,
Wydział IV DL-P
MS

Prokurator
Michrowski
Wydział I DL-P
MS

Wacław
ww w.ms.gov.pl

Celem
ustawy
jest
nowelizacja
przepisów
dotyczących
przeprowadzania
egzaminu
konkursowego na aplikację adwokacką,
radcowską i notarialną oraz egzaminu
adwokackiego,
radcowskiego
i
notarialnego
112 Projekt ustawy o zmianie Przyczyną opracowania projektu Projekt zakłada m.in. racjonalizację
ustawy – Kodeks karny oraz nowelizacji Kodeksu karnego jest systemu
kar
oraz
zasad
.
niektórych innych ustaw
konieczność przeciwdziałania fali odpowiedzialności karnej
najcięższej przestępczości przeciwko
życiu i zdrowiu oraz wprowadzenia
rzeczywistej
izolacji
więziennej
sprawcy
skazanego
na
karę
pozbawienia wolności

www.ms.gov.pl

Lp.
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113 Projekt ustawy o zmianie Projekt ustawy zawiera przepisy Ad. 1 Wprowadzenie przepisów
ustawy – Kodeks postępowania mające na celu implementację do umożliwiających
wykonywanie
.

Prokurator
Cezary
Michalczuk
Dep.
Współpracy
Międzynarodowej

MS

MS

Prokurator Andrzej Ważny
Wydział I DL-P

www.ms.
gov.pl

orzeczeń dotyczących środków, które
na gruncie prawa polskiego znajdują
swój odpowiednik w instytucjach kary
grzywny, kary pieniężnej orzekanej
wobec
podmiotów
zbiorowych,
środków karnych w postaci obowiązku
naprawienia szkody, nawiązki oraz
świadczenia pieniężnego, a także
orzeczenia zasądzającego od skazanego
koszty sądowe - bezpośrednio na
podstawie
orzeczeń
właściwych
organów sądowych (głównie sądów)
innych państw UE, wydanych w
następstwie zakończonego w tych
państwach postępowania karnego.
Ad. 2 Zapewnienie konfiskaty nie tylko
mienia
pochodzącego
z
danego
przestępstwa,
przedmiotów
lub
narzędzi służących lub przeznaczonych
do jego popełnienia, czy też korzyści
pochodzących z przestępstwa, ale także
tzw. „konfiskaty rozszerzonej”, która
jest czymś więcej, niż przewidziany w
prawie
polskim,
przepadek.
W
przypadku skazania za przestępstwo
popełnione w zorganizowanej grupie
przestępczej
lub
przestępstwo
o
charakterze terrorystycznym projekt
przewiduje możliwość konfiskaty także
mienia lub korzyści, które pochodzą z
innej działalności przestępczej sprawcy
114 Projekt ustawy o zmianie Przygotowanie projektu wynika z Celem nowelizacji jest uproszczenie
ustawy – Kodeks postępowania potrzeby
poszerzenia
uprawnień procedur, a także ukierunkowanie
.
karnego oraz ustawy – Kodeks pokrzywdzonego w postępowaniu przepisów Kodeksu na respektowanie
karny
karnym
praw ofiar przestępstw

www.ms.gov.pl

karnego, ustawy – Kodeks prawa polskiego postanowień:
karny oraz ustawy – Kodeks 1. Decyzji
ramowej
Rady
postępowania w sprawach o
2005/214/WSiSW w sprawie
wykroczenia
stosowania zasady wzajemnego
uznawania do kar o charakterze
pieniężnym.
2. Decyzji
ramowej
Rady
2005/212/WSiSW w sprawie
konfiskaty korzyści, narzędzi i
mienia
pochodzących
z
przestępstwa.
3. Decyzji
ramowej
Rady
2005/667/WSiSW w sprawie
wzmocnienia
uregulowań
prawnokarnych
w
celu
egzekwowania
przepisów
dotyczących
zapobiegania
zanieczyszczeniom
pochodzącym ze statków

Prokurator Elżbieta Sidwa
Wydział I DL-P

Lp.

Tytuł
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oraz niektórych innych ustaw

o
kary
pozbawienia
wolności
w
systemie tygodniowym
ustawy o zmianie
o
funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających

118 Projekt ustawy o lotnictwie
służb porządku publicznego
.

MS

Prokurator
Małgorzata
Baranowska
Wydział I DL-P
Anna Pawlik-Sikorska –
Naczelnik Wydziału

MSP

w ww.bip.msp.go
v.pl

117 Projekt
ustawy
.

MS

www.ms.gov
.pl

ustawy
116 Projekt
wykonywaniu
.

Resortowy
zespół
specjalistów
lotniczych
pod
kierownictwem
Dyrektora Departamentu
Bezpieczeństwa
Publicznego

MSWiA

Jan Urbaniak – główny
specjalista w Zespole ds.
Lotnictwa Służb Porządku
Publicznego

bi p.mswia.gov.pl

wykonawczego w sprawach karnych wolności, usprawnienie wykonania kary
oraz
racjonalizację
systemu grzywny poprzez m.in. przekazanie
wykonywania kar
egzekucji
grzywien
urzędom
skarbowym oraz przeniesienie na
skazanych części kosztów odbywania
kary pozbawienia wolności
Projekt ma na celu zmniejszenie Istotą
projektu
jest
możliwość
przeludnienia
w
jednostkach odbywania krótkoterminowych kar
penitencjarnych
pozbawienia wolności częściowo w
zakładzie karnym (soboty i niedziele), a
częściowo poza zakładem
Umożliwienie realizacji prawa do Istotą projektowanej regulacji jest
nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ umożliwienie realizacji prawa do
S.A. przez osoby uprawnione, o nieodpłatnego nabycia akcji BG Ż S.A.
których mowa w art. 2 pkt.4, na wszystkim uprawnionym osobom, bez
podstawie art. 42 ust. 1
konieczności prowadzenia kosztownych
postępowań sądowych
Ustawa stanowić będzie podstawę Ustawa ma na celu uregulowanie spraw
prawną
działania
lspp,
gdyż lotnictwa służb porządku publicznego
dotychczasowe
jego w zakresie organizacji lspp, nadzoru
funkcjonowanie nie ma oparcia w nad
tym
lotnictwem,
statków
przepisach rangi ustawowej, a powietrznych lspp i innego sprzętu
ustawa – Prawo lotnicze wyłącza w lotniczego, lotnisk i lądowisk lspp oraz
zasadzie spod jej regulacji lspp, z lotniczych
urządzeń
naziemnych,
wyjątkiem art. 1 ust. 4, który personelu
lotniczego
lspp
oraz
dotyczy lotnictwa państwowego, zarządzania bezpieczeństwem lotów
obejmującego
lotnictwo
Sił lspp.
Zbrojnych
RP
(lotnictwo Według projektu ustawy, w skład
wojskowe), oraz Straży Granicznej, lotnictwa służb porządku publicznego
Policji,
Państwowej
Straży wchodzić będą jednostki organizacyjne
Pożarnej i służby celnej (lotnictwo Policji, Straży Granicznej, Państwowej
służb porządku publicznego)
Straży Pożarnej oraz inne, utworzone
przez ministra spraw wewnętrznych i
administracji,
wykonujące
lub
zabezpieczające działalność lotniczą

Sędzia Marek Motuk
Dyrektor Dep. Wykonania
Orzeczeń i Probacji

www. ms .gov.pl

projektu
jest
urealnienie
115 Projekt ustawy o zmianie – Projekt ma na celu usprawnienie i Istotą
Kodeks karny wykonawczy przyspieszenie
postępowania wykonywania
kary
ograniczenia
.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu
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7

MSWiA

Katarzyna Golat,
Dyrektor
Departamentu
Administracji Publicznej

119 Projekt
ustawy
.

121 Projekt
ustawy
.

ustawy o zmianie
o
udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

oznakowania ekologicznego

1980/2000

MSWiA

MSWiA

Katarzyna Golat,
Dyrektor
Departamentu
Administracji Publicznej

Komisja w składzie:
1) Piotr Stachańczyk Prezes URiC,
2) Bożena Sadowska - p.o.
Dyrektor Biura Prawnego
w URiC,
3) Joanna Majewska - p.o.
Dyrektor
Departamentu
Postępowań Uchodźczych
i Azylowych w URiC,
4) Monika Prus - p.o.
Zastępca
Dyrektora
Departamentu Współpracy
Międzynarodowej w URiC

Alicja Kończak, główny
specjalista DGPSiZK
MŚ

www.mos.go
v.pl

warunków
122 Projekt ustawy o krajowym Stworzenie
programie
wspólnotowego
wykonywania
rozporządzenia
Rady
.

Propozycja przekazania niektórych
zadań i kompetencji wykonywanych
przez wojewodów oraz racjonalizacji
podziału
kompetencji
między
samorządem
terytorialnym
a
administracją rządową
Dostosowanie
obowiązujących
regulacji
z
zakresu
udzielania
cudzoziemcom ochrony na terytorium
RP do rozwiązań przewidzianych w
dwóch
wdrażanych
dyrektywach.
Uzupełnienie dotychczasowych zasad
dotyczących
udzielania
statusu
uchodźcy o dodatkowe formy ochrony,
przewidujące
przyznanie
odpowiedniego
statusu
osobie
potrzebującej ochrony. Zapewnienie
stosowania wspólnych dla wszystkich
państw członkowskich UE kryteriów
identyfikacji
osób
rzeczywiście
potrzebujących
międzynarodowej
ochrony, a także dostępu do świadczeń
dla tych osób na minimalnym poziomie.
Wprowadzenie
wspólnych
dla
wszystkich państw członkowskich UE
minimalnych
norm
dotyczących
procedur nadawania i cofania statusu
uchodźcy
Wyznaczenia instytucji i określenie
kompetencji
organów
odpowiedzialnych za funkcjonowanie
programu wspólnotowego oznakowania
ekologicznego

bip. ms wia.gov.pl

Wykonanie prawa UE (wdrożenie
dyrektywy Rady 2004/83/WE z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych norm dla kwalifikacji
i statusu obywateli państw trzecich
lub
bezpaństwowców,
jako
uchodźców lub jako osób, które z
innych
względów
potrzebują
międzynarodowej ochrony oraz
zakresu przyznawanej ochrony oraz
dyrektywy Rady 2005/85/WE z
dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie
ustanowienia minimalnych norm
dotyczących procedur nadawania i
cofania
statusu
uchodźcy
w
Państwach Członkowskich)

Umożliwienie prowadzenia bardziej
elastycznej polityki kadrowej przez
pracodawcę samorządowego

bip.mswi a.gov.
pl

ustawy o zmianie Postulaty
kierowane
przez
o
pracownikach przedstawicieli
samorządu
samorządowych
terytorialnego dotyczące polityki
kadrowej
prowadzonej
przez
pracodawcę samorządowego
120 Projekt nowelizacji ustawy Wzmocnienie samorządu terytoriakompetencyjnej
nego
.

bip.mswia.g
ov.pl

Lp.

Lp.
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Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
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przedsiębiorstwa użyteczności Polska”, która z uwagi na
publicznej „Poczta Polska”
zbliżającą się pełną liberalizację
rynku usług pocztowych jest
niezbędna w celu umożliwienia
Poczcie Polskiej funkcjonowania w
warunkach konkurencyjnych
124 Projekt ustawy o zmianie Wykonanie prawa UE
ustawy
o
czasie
pracy
.
kierowców

oraz dyrektyw z 2002 r., a także
znowelizowanie przepisów, które w
czasie
obowiązywania
ustawy
okazały się być nie w pełni
odpowiadające potrzebom rynku
lub
powodowały
problemy
interpretacyjne

zniesienia barier proceduralnych i
administracyjnych,
stworzenia
czytelnych i jednolitych reguł
prowadzenia działalności lotniczej

Wdrożenie przepisów Rozporządzenia
(WE)
nr
561/2006
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych
przepisów
socjalnych
odnoszących
się
do
transportu
drogowego
oraz
zmieniającego
rozporządzenie
Rady
(EWG)
nr
3821/85 i 2135/98 jak również
uchylające rozporządzenie (EWG) nr
3820/85
Potrzeba
usprawnienia
niektórych
mechanizmów i instytucji, w tym
usprawnienie
mechanizmów
regulacyjnych jakimi posługuje się
Prezes UKE oraz zawarcie regulacji
dotyczących spamu i spyware’u,
ponieważ podczas prac nad założeniami
do ustawy o spamie i spyware
stwierdzono, że nie wydaje się celowe
tworzenie odrębnej ustawy w tym
zakresie
Nowelizacja ustawy oraz innych aktów
normatywnych w obszarze lotnictwa
cywilnego

MT

Hanna
Żelichowska
–
Naczelnik
Wydziału
Departament
Dróg
i
Transportu Drogowego
MT

MT

MT

Beata
Dobrzyńska–
Borucka
–
Naczelnik
Wydziału,
Dariusz
Dąbek
–
Naczelnik Wydziału
Departament
Telekomunikacji

Ewa Cześnik – Dyrektor
Departamentu Lotnictwa
Cywilnego

bip.mtib.gov.pl

dalszej
liberalizacji
126 Projekt ustawy o zmianie Potrzeba
ustawy – Prawo lotnicze
dostępu do rynku usług lotniczych,
.

„Poczta

bip.mtib.gov .pl

telekomunikacyjne
innych ustaw

publicznej

–

bip.m tib.gov.pl

125 Projekt ustawy o zmianie - Nowelizacja ma na celu pełniejsze
ustawy
–
Prawo dostosowanie ustawy o pakietu
.

użyteczności
Polska”

K. Jabłonka
Departament Poczty

bip .mtib.gov.pl

ustawy
o Ustawa
ma
umożliwić Istotą projektu jest komercjalizacja
123 Projekt
komercjalizacji państwowego komercjalizację p.p.u.p. „Poczta państwowego
przedsiębiorstwa
.

Lp.
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Projekt ustawy jest realizacją
programu
„Tanie
i
Sprawne
Państwo” zakładającego redukcję
wydatków
na
administrację
publiczną

Eligiusz Stachniak radca
Szefa
KPRM
w
Departamencie Prawnym
Szef
KPRM

Prezes
UZP

Michał
Graczyk
referendarz
w Departamencie
Prawnym KPRM
Andrzela
GawrońskaBaran
Naczelnik
Wydziału
Legislacji
w
Dep. Prawnym

www.uzp.go
v.pl

Projekt zakłada nadanie nowego statusu
i struktury Polskiemu Komitetowi
Normalizacyjnemu, który umożliwi
zwiększenie
finansowania
jego
działalności z przychodów własnych
oraz z innych źródeł pozabudżetowych.
Pozwoli to na uzyskanie oszczędności
w
wydatkach
budżetowych
na
działalność PKN
i Utworzenie nowego podmiotu, który
128 Projekt ustawy o zmianie Niejednolitość orzecznictwa
ustawy – Prawo zamówień konieczność
podniesienia
jego będzie zajmował się rozpatrywaniem
.
publicznych
poziomu
odwołań od rozstrzygnięcia protestu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

http://bip.kp rm.gov.pl/bi
p/index.jsp ?artI d=1211

127 Projekt ustawy o normalizacji
.

LISTOPAD
MB

130 Projekt ustawy o zmianie Wykonanie orzeczenia Trybunału Powyższy projekt dotyczy zmian w
ustawy
o
Agencji Konstytucyjnego oraz wskazań zakresie
unormowania
spraw
.
Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynikających
z
kontroli wynikających ze stosunku służbowego
i Agencji Wywiadu

Najwyższej Izby Kontroli

Mariusz Busiło,
Z-ca
Dyrektora
Dep.
Bezpieczeństwa
Narodowego, KPRM
Minister–
członek Rady
Ministrów
Z.Wassermann

bip.kprm.gov.pl

funkcjonariuszy przywróconych do
służby po wejściu w życie orzeczenia
Trybunału
Konstytucyjnego
z
20.04.2004 r., rozwiązania kwestii
urlopów funkcjonariuszy oraz zmian
redakcyjnych
w
delegacjach
ustawowych umożliwiających wydanie
aktów wykonawczych, których brak lub
niepełność zostały wytknięte m.in.
przez
kontrole
Najwyższej
Izby
Kontroli

Piotr Styczeń – Sekretarz
Stanu w MB

bi p.mtib.go
v.pl

129 Projekt ustawy o wsparciu Niezadowalający stan techniczny Stworzenie instrumentów finansowych
remontów
budynków zasobów mieszkaniowych; niedobór wspierających kompleksowe remonty
.
mieszkalnych
środków finansowych u właścicieli budynków mieszkalnych

Lp.

Tytuł
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1
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3

4

5

6

7

w

ustawie

liceum
profilowanym
oraz konsultacji w sprawie systemu
egzaminów
zewnętrznych
w
technikum, przeprowadzonych w środowiskach oświatowych

132 Projekt ustawy o zmianie Uporządkowanie działalności funduszy
ustawy o Banku Gospodarstwa utworzonych,
przekazanych
lub
.
Krajowego

Podsekretarz Stanu –
Stanisław Kluza

MF

Podsekretarz
Marian Banaś
MF

Stanu

–

bip.mf.gov.p
l

powierzonych na podstawie odrębnych
ustaw.
Wzmocnienie bankowej obsługi
jednostek
sektora
finansów
publicznych.
Poprawa zarządzania i nadzoru nad
działalnością Banku Gospodarstwa
Krajowego
efektywności
i Wprowadzenie
regulacji,
które
133 Projekt ustawy o zmianie Poprawa
ustawy
o
postępowaniu
skuteczności
egzekucji
przyczynią
się
do
poprawy
jakości
i
.
egzekucyjnym w administracji administracyjnej
skuteczności
egzekucji
administracyjnej
oraz
usunięcia
niejasności interpretacyjnych

MEN

bip.mf.gov .pl

wygaszenia kształcenia w liceum
profilowanym i likwidacja tego
typu szkoły w systemie oświaty,
zmiany w organizacji i terminie
przeprowadzania (po kl. III)
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe
w
technikum
Wzmocnienie pozycji BGK jako
banku państwowego, realizującego
zadania
w
zakresie
polityki
gospodarczo-społecznej państwa oraz
zwiększenie
bezpieczeństwa
jego
działalności

Marzena Młodziejewska,
naczelnik wydziału

http://bip.men.gov.pl

131 Projekt ustawy o zmianie Wprowadzenie zmian wynikających Proponowane zmiany
ustawy o systemie oświaty
z analizy efektów kształcenia w dotyczyć będą:
.

Lp.
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chwili
przystąpienia Ustawa ma na celu dostosowanie
134 Projekt ustawy o transferze W
praw
z
ubezpieczenia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii polskich przepisów do przepisów
.
społecznego
urzędników Europejskiej z dniem 1 maja
Wspólnot Europejskich
2004 r.,
Polska
zobowiązana
została do stworzenia regulacji
prawnej, umożliwiającej transfer
świadczeń
emerytalnych
urzędników UE pomiędzy Polską a
UE

http://w ww.mps.gov.pl./bip/

MPiPS

Teresa Guzelf
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń Społecznych
MPiPS

http://www.m ps.gov.pl./bi p

Rozporządzenia Rady (EWG, Euratom,
EWWiS – Regulamin Pracowniczy
Urzędników Wspólnot Europejskich z
dnia 29 lutego 1968 r. Zgodnie z art. 11
ust. 1 Regulaminu, urzędnik, który
opuszcza służbę w jednej z instytucji
Wspólnot
Europejskich
w
celu
podjęcia
służby
w
administracji
publicznej,
krajowej
lub
międzynarodowej organizacji, która
zawarła umowę ze Wspólnotami
Europejskimi lub w celu wykonywania
działalności jako osoba zatrudniona lub
wykonująca na własny rachunek
działalność gospodarczą,
będzie
uprawniony do otrzymania ekwiwalentu
praw do świadczeń emerytalnych, w
wysokości zaktualizowanej na dzień
transferu przekazanego do właściwego
funduszu
emerytalnego
tej
administracji, w którym nabywa
uprawnienia emerytalne. Analogicznie
przepis ust. 2 tego samego artykułu,
daje urzędnikowi prawo do dokonania
transferu
z
krajowego
systemu
ubezpieczenia społecznego do systemu
emerytalnego WE
Projekt
ustawy
o
emeryturach
Osoby
pracujące
przed
1999
r.
w
Projekt ustawy jest na etapie prac
135
pomostowych
i
rekompensatach
zawodach,
branżach
lub
na
koncepcyjnych
.
stanowiskach, które w starym
systemie
uprawniały
do
wcześniejszej emerytury, a które
bez uchwalenia projektu ustawy nie
nabyłyby prawa do szczególnych
uprawnień, będą uprawnione do
świadczeń wynikających z ustawy o
emeryturach pomostowych

Remigiusz Borowski
Radca Ministra
w
Departamencie
Ubezpieczeń Społecznych

Lp.
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136 Projekt ustawy o płatnościach Zastąpienie
bezpośrednich do gruntów obowiązującej
.

organizacjom związkowym i
społecznym działającym przy
Unii Europejskiej

Renata Patrycy-Toborek
główny
specjalista
w
Departamencie Płatności
Bezpośrednich MRiRW
MRiRW

MRiRW

zwierząt
oraz
zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt

wspomagających
roślin

uprawę

Karnym

MRiRW

MS

Halina PapizNaczelnik
w Departamencie Hodowli
i Ochrony Roślin w
MRiRW
Jacek Gortat
naczelnik
Wydziału
Prawnego
Biura
Informatyzacji KRK

www. ms .
gov.pl

141 Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze
.

MRiRW

bip.minr ol.g
ov.pl

140 Projekt ustawy o nawozach
i nawożeniu oraz środkach
.

MRiRW

bip.minrol.g
ov.pl

139 Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia
.

postulatów zgłaszanych przez izby polityki rolnej oraz wzmocnienie
rolnicze i Krajową Radę Izb kompetencji samorządu rolniczego i
Rolniczych
lepsze wykorzystanie jego potencjału w
realizacji polityki rolnej państwa
Projektowana ustawa ma na celu Ustawa określa wymagania w zakresie
doprecyzowanie zasad zwalczania zasad zwalczania chorób zakaźnych
chorób zakaźnych zwierząt
zwierząt w szczególności w zakresie
wymagań wynikających z przepisów
UE
Uregulowanie obrotu środkami Projekt ma na celu poszerzenie zakresu
wspomagającymi uprawę roślin przedmiotowego ustawy o środki
oraz
zmiany
dotyczące wspomagające uprawę roślin, czyli
przechowywania
nawozów środki poprawiające glebę, stymulatory
naturalnych
wzrostu oraz podłoża do upraw
Decyzja Rady 2005/876/WSISW z Rejestracja skazań obywateli polskich
dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie przez sądy państw obcych
wymiany informacji pochodzących z
rejestru karnego

bip.minrol.go v.
pl

nowelizacji
ustawy
jest
138 Projekt ustawy o zmianie Realizacja oczekiwań środowiska Celem
ustawy o izbach rolniczych
rolniczego, a w szczególności dostosowanie do przepisów wspólnej
.

Andrzej Kuczyński
–
główny
specjalista
–
koordynator
w
Departamencie
Polityki
Społeczno-Gospodarczej
Wsi w MRiRW
Andrzej
Kuczyński
–
główny
specjalista
–
koordynator
w
Departamencie
Polityki
Społeczno-Gospodarczej
Wsi w MRiRW
Wojciech WojtyraDyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii w MRiRW

bip.minrol.gov.
pl

137 Projekt ustawy dotyczący
udzielania pomocy polskim
.

Celem projektowanej ustawy jest
uregulowanie zagadnień z zakresu
dopłat,
pozostawionych
do
rozstrzygnięcia
przez
Państwa
Członkowskie
albo
zagadnień
nieuregulowanych rozporządzeniem nr
1782/2003
ani
rozporządzeniami
wykonującymi to rozporządzenie:
rozporządzeniem Komisji (WE) nr
796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. i
rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1973/2004 z dnia 29 października 2004
r.
Konieczność wsparcia finansowego Opracowanie systemu umożliwiającego
udziału
polskich
rolniczych wspieranie
rolniczych
organizacji
organizacji
związkowych
w związkowych działających na rzecz
pracach organizacji UE
sektora
rolno-spożywczego
w organizacjach UE

bip.minrol.gov.pl

dotychczas
ustawy
o
rolnych i oddzielnej płatności płatnościach
bezpośrednich
do
z tytułu cukru
gruntów rolnych, przygotowanej
przed akcesją Polski do Unii
Europejskiej,
nową
ustawą
kompetencyjną

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Projekt ustawy o zmianie Zwiększenie
efektywności
ustawy o strażach gminnych
działania
straży
gminnych
(miejskich),
mające
na
celu
poprawę bezpieczeństwa obywateli
na obszarze gminy

– -zwiększenie uprawnień straży
gminnych (miejskich);
–
uregulowanie
kwestii
pragmatycznych
strażników
odpowiadających specyfice działania
formacji

MSWiA

Piotr Radziszewski
Przemysław Czyż,
Zastępca Dyrektora Biura
Dyrektora Generalnego

środowiska Określenie katalogu odesłań do ustawy
143 Projekt ustawy o zmianie Zainteresowane
ustawy
o
służbie
zagranicznej
zgłosiły
konieczność
uzupełniania
o
służbie
cywilnej,
wraz
z
.

obrocie odpadami

MŚ

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

MŚ

Wiesław Sobczyk,
p.o. dyrektora
Dep.Kontroli Rynku GIOŚ

www.mos.go
v.pl

145 Projekt ustawy oz mianie
ustawy o międzynarodowym
.

MSZ

www.mos.gov.pl

2004 r. o ochronie przyrody

www.bip.msz.gov.pl

144 Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 16 kwietnia
.

ustawy o przepisy umożliwiające jednoznacznym określeniem statusu
lepsze stosowanie jej w praktyce
prawnego urzędników służby cywilnej
zatrudnionych w służbie zagranicznej.
Redefinicja
katalogu
stopni
dyplomatycznych
połączona
z
określeniem wymogów koniecznych do
otrzymania stopnia lub awansu na
kolejny stopień dyplomatyczny.
Wprowadzenie
obowiązku
udokumentowania
niepodejmowania
pracy, służby lub współpracy z
organami bezpieczeństwa państwa w
latach 1944-1990
Wykonanie
prawa
UE
oraz Uzupełnienie
ustawy
o
przepisy
konieczność wprowadzenia zmian wynikające z Dyrektywy Ptasiej i
do ustawy wynikających z analizy Siedliskowej.
Doprecyzowanie
dotychczas stosowanych przepisów przepisów
dotyczących
obszarów
Natura 2000, ochrony siedlisk i
gatunków, CITES oraz zadrzewień, a
także znowelizowanie przepisów, które
w czasie obowiązywania ustawy
powodowały problemy interpretacyjne
Rozporządzenie 259/1993
Projektowana ustawa stworzy ramy
proceduralne i
organizacyjne do
wykonania
przepisów
nowego
rozporządzenia Parlamentu i Rady w
sprawie przemieszczania odpadów

Zespół ds. Współpracy ze
Strażami
Gminnymi
(Miejskimi)
działający
jako organ pomocniczy
MSWiA

bip.mswia.gov .pl

142
.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu
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1

2

3

4

5

6

7

spójnego
systemu
146 Projekt ustawy – Prawo o Konieczność wdrożenia Dyrektyw Opracowanie
organizmach
genetycznie UE 2001/18/WE, 90/219/EWG i postępowania w związku z działaniami
.
zmodyfikowanych

o

zmianie

MŚ

MT

Międzyresortowy Zespół
ds. Przeglądu Prawa w
Zakresie
Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Agnieszka
Buczma
–
Starszy Specjalista
Departament
Dróg
i
Transportu Drogowego

bi p.mtib.go
v.pl

ustawy o zmianie
o
autostradach
płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym

MŚ

www. mo s.go
v.pl

148 Projekt
ustawy
.

98/81/WE,
Rozporządzeń
1829/2003, 1830/2003, 1946/2003
oraz „Ramowego stanowiska RP
dotyczącego
organizmów
genetycznie
zmodyfikowanych”
przyjętego
przez
RM
7 marca 2006 r.

www.mos.gov.pl

147 Projekt ustawy
ustawy o lasach
.

związanymi z prowadzeniem zakładu
inżynierii genetycznej, zamkniętym
użyciem genetycznie zmodyfikowanych
mikroorganizmów
i
organizmów
przeprowadzaniem eksperymentalnego
uwolnienia do środowiska genetycznie
zmodyfikowanych
organizmów,
wprowadzenia do obrotu GMO, jako
produktów
i
w
produktach.
Opracowanie zasad prowadzenia na
terytorium RP upraw roślin genetycznie
zmodyfikowanych Ponadto określenie
zasad udostępniania przez organy
administracji rządowej informacji o
działaniach z GMO, opracowanie
zakresów
kontroli
dla
służb
kontrolnych, opracowanie przepisów
odpowiedzialności cywilnej i karnej za
nieprzestrzeganie
przepisów
dotyczących GMO
Konieczność wprowadzenia zmian Harmonizacja rozwiązań finansowych i
do ustawy polegających dodaniu organizacyjnych funkcjonowania PGL
stosownych delegacji do wydania Lasy Państwowe
rozporządzeń
w
sprawach
finansowych
Konieczność dokonania zmian w Ograniczenie wypłat dla spółek, które
obecnie obowiązującej ustawie
zawarły
umowę
o
budowę
i
eksploatację lub wyłącznie eksploatację
autostrady płatnej (koncesjonariuszy)

Małgorzata Wożniak,
główny specjalista

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP
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2

3

4

5

6
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wprowadzenia Wprowadzenie LEP i L-DEP w języku
149 Projekt ustawy zmieniającej Konieczność
ustawę o zawodach lekarza i możliwości zdawania LEP i L-DEP obcym
–
umożliwi
uzyskanie
.
lekarza dentysty

kwalifikacji do prawa wykonywania
zawodu dla lekarzy studiujących w
języku angielskim.
Zmniejszenie obciążeń finansowych
związanych
z
kształceniem
podyplomowym.
Ułatwienie
lekarzom
dentystom
rozpoczynania praktyki

MZ

Jarosław
Pinkas,
Podsekretarz Stanu w MZ

www. mz .gov.pl

Uregulowanie kwalifikacji niezbędnych
do wykonywania zawodów medycznych
objętych ogólnym systemem uznawania
kwalifikacji zawodowych, prowadzenie
rejestru osób wykonujących zawód
medyczny,
zasad
wykonywania
zawodów
medycznych,
zasad
odpowiedzialności zawodowej

www.mz.gov.pl

w języku obcym, z uwagi na
prowadzone obecnie kształcenie
przeddyplomowe
w
języku
angielskim.
Konieczność
rozszerzenia
możliwości
dofinansowania
kształcenia podyplomowego oraz
ułatwienia rozpoczynania praktyki
przez lekarzy dentystów
uregulowania
150 Projekt ustawy o zawodach Konieczność
medycznych
wymagań
kwalifikacyjnych
do
.
wykonywania wybranych zawodów
medycznych objętych ogólnym
systemem uznawania kwalifikacji
zawodowych. Jest to niezbędne do
wyeliminowania
zagrożeń
dla
pacjentów,
wynikających
z
wykonywania
świadczeń
zdrowotnych przez osoby nie
posiadające wiedzy i umiejętności
w danym zawodzie medycznym
oraz dla pełnej realizacji zasady
swobody przepływu osób w UE

Jarosław
Pinkas,
Podsekretarz Stanu w MZ

MZ

GRUDZIEŃ
działających
na
rynku sytuacji nabywców mieszkań w razie
mieszkaniowym; wysokie ryzyko upadłości
dewelopera
przed
utraty środków przez nabywcę
sfinalizowaniem transakcji

Piotr Styczeń – Sekretarz
Stanu w MB
MB

bip.mtib.gov.pl

mechanizmów
151 Projekt ustawy o ochronie Słaba pozycja nabywcy (osoby Stworzenie
nabywcy
w
umowach fizycznej) w stosunku
do zabezpieczających interesy nabywcy:
.
deweloperskich
podmiotów
profesjonalnie rachunek
powierniczy,
poprawa

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

objęty
Umową Wzmocnienie roli gminy w zakresie
152 Projekt ustawy o zmianie Projekt
ustawy o utrzymaniu czystości Stabilizacyjną pomiędzy LPR, PiS i odpowiedzialności
gminy
za
.
i porządku w gminach

154 Projekt ustawy
ustawy o cenach
.

Usunięcie
obligatoryjnego
upoważnienia dla Rady Ministrów do
wydania rozporządzenia (art. 10 ust. 2);
poszerzenie
zakresu
upoważnienia
ustawowego
do
wydania
rozporządzenia
wykonawczego
w
zakresie oznaczania towarów ceną i
uwidaczniania cen (art. 12); uchylenie
nadmiarowych regulacji

o

Usprawnienie
procedur
m.in.
w
zakresie organizacji kancelarii tajnych
w jednostkach administracji publicznej

Minister–
członek Rady
Ministrów
Z.Wassermann

Aneta Frań, Szef Gabinetu
Politycznego
Ministra,
KPRM
Podsekretarz
Stanu
Stanisław Kluza

–
bip.m f.gov.pl

MF

Uproszczenie systemu, wprowadzenie
rozwiązań stosowanych w innych
krajach WE

Sekretarz Stanu – Jarosław
Pietras
MF

MF

Sekretarz Stanu – Jarosław
Pietras

bip.mf.gov.
pl

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

bip.mf.gov.pl

zmianie Trudności
w
uzgodnieniu
z
resortami stanowisk w zakresie
realizacji
upoważnienia
ustawowego dla Rady Ministrów
(art. 10
ust.
2
ustawy
podstawowej);
trudności
w
stosowaniu niektórych regulacji
cenowych;
konieczność
wprowadzenia
zmian
dostosowawczych
155 Zmiana ustawy o dopłatach do Potrzeba wprowadzenia zmian
oprocentowania
kredytów wynika z 4-letnich doświadczeń w
.
eksportowych
o
stałych zakresie funkcjonowania Programu
stopach procentowych
DOKE i zmian w regulacjach dot.
oficjalnego
wsparcia
kredytów
eksportowych wprowadzanych na
forum OECD
ustawy
o wykonanie
zaleceń
156 Nowelizacja
gwarantowanych przez Skarb
pokontrolnych NIK,
.
Państwa
ubezpieczeniach uporządkowanie
ryzyk
eksportowych
ubezpieczeniowych KUKE SA

MB

bip.kprm .g o
v.pl

gospodarkę odpadami komunalnymi,
bezreferendalne
przyjęcie
od
mieszkańców
gmin
prawa
do
dysponowania odpadami komunalnymi

bip.mtib.gov.pl

Samoobroną RP.
Niedostateczne uprawnienia gminy
w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi wytworzonymi na
terenie gminy i przywożonymi na
jej teren.
Utrudnienia z korzystaniem ze
środków UE przeznaczonych na
inwestycje niezbędne do wykonania
zobowiązań
akcesyjnych
w
gospodarce odpadami komunalnymi
153 Projekt ustawy o zmianie ustawy Usprawnienie systemu ochrony
o ochronie informacji niejawnych informacji niejawnych
.

Piotr Styczeń – Sekretarz
Stanu w MB

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

Implementacja postanowień tzw. Piątej
Dyrektywy
Komunikacyjnej
2005/14/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 maja
2005 r.

Harmonizacja krajowych regulacji
prawnych z unijnymi.

157 Projekt
ustawy
.

159 Projekt ustawy
probiercze
.

–

MF

Wyrok Trybunału konstytucyjnego Wypłacenie należnego ekwiwalentu
z dnia 12.12.2005 r.
pracownikom przedsiębiorstw robót
górniczych.

MG

Przygotowanie
kompleksowych
rozwiązań
w
zakresie
prawa
probierczego, wdrażających przepisy
regulacji międzynarodowych i unijnych

Anna Margis
Naczelnik Wydziału DDP

Mariusz Biedrzycki,
gł. Specjalista DDRE

MG

www .mgip.gov.pl

Prawo Uregulowania zawarte w aktualnie
obowiązującej ustawie z dnia 3
kwietnia 1993 r. – Prawo probiercze są
niezgodne z Konstytucją RP.
Zachodzi
potrzeba
dostosowania
dotychczasowych
przepisów
do
rozwiązań przyjętych w Konwencji
probierczej w 2005 r.
Konieczność wdrożenia do prawa
polskiego
wymogów
dyrektyw
dotyczących metali niebezpiecznych,
w szczególności niklu, chromu, kadmu

Podsekretarz Stanu –
Stanisław Kluza

www.m gi p.
gov.pl

ustawy o zmianie
o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym
i
Polskim
Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
158 Projekt ustawy o jednorazowej
rekompensacie z tytułu utraty
.
prawa
do
ekwiwalentu
pieniężnego

bip.mf.gov.pl

Lp.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
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ny
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160 Projekt ustawy o
ustawy o rzemiośle
.

zmianie –
przegląd
obowiązujących
przepisów,
– analiza postulatów organizacji
samorządu rzemiosła.
Istnieje potrzeba przeprowadzenia
pogłębionej OSR w oparciu o nowe
wytyczne

MG

Karolina Jaciubek,
Starszy specjalista
MGM

www.mtib .gov. pl

doczekała
się
kompleksowej
regulacji ustawowej.
Wykonanie prawa UE – Dyrektywa
2005/65

Radosław Mazur
Specjalista DDRE

www.mgip.g ov.pl

161 Projekt ustawy o ochronie Dotychczas problematyka ochrony
żeglugi i portów morskich
żeglugi i portów morskich nie
.

Ostateczny zakres zmiany ustawy
zostanie ustalony po zakończeniu
oceny skutków regulacji. Wstępne
założenia są następujące:
– stworzenie aktualnych definicji
rzemiosła i rzemieślnika,
–
określenie
zadań
samorządu
gospodarczego
rzemiosła
i
wchodzących w jego skład organizacji,
–
określenie
funkcji
samorządu
gospodarczego
rzemiosła,
jako
organizacji pracodawców,
– opracowanie wykazu zawodów
rzemieślniczych, w których izby
rzemieślnicze
przeprowadzają
egzaminy kwalifikacyjne,
– rozszerzenie praktycznej nauki
zawodu dla osób, które ukończyły 18
lat,
– określenie zasad finansowania
praktycznej nauki zawodu
Ustawa będzie kompleksowo regulować
zagadnienia ochrony portów i żeglugi,
a także implementować postanowienia
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady 725/2004 w
sprawie wzmocnienia ochrony statków i
obiektów portowych oraz Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wzmocnienia ochrony portów

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

162 Projekt ustawy o zmianie Wykonanie prawa UE
ustawy o izbach morskich
.

MGM

Departament
Bezpieczeństwa
Morskiego MGM

handlowych

rocznego okresu działania ustawy

wyższego

prowadzących
działalność rozwojowych (z 1985 r.)
badawczo-rozwojową

wymagań gospodarki rynkowej

MNiSzW

Dariusz Drewniak, dyr.
Dep. Strategii i Rozwoju
Nauki MNiSzW

bip.m ni sw.g
o v.pl

166 Projekt ustawy o jednostkach Ustawa docelowo zastąpi ustawę o Dostosowanie działalności jednostek
organizacyjnych
jednostkach
badawczo- badawczo-rozwojowych do aktualnych
.

MNiSzW

Katarzyna
Małecka,
starszy specjalista w Dep.
Organizacji
Szkół
Wyższych MNiSzW

bip.mnisw.g
ov.pl

wyższym

MKiDN

Dariusz Jankowski,
Zastępca Dyrektora DOZ

http://bip.mki
dn.gov.pl

165 Projekt ustawy o zmianie Konieczność wprowadzenia zmian Doprecyzowanie przepisów m.in. w
ustawy – Prawo o szkolnictwie wynikających
z
doświadczeń zakresie
finansowania
szkolnictwa
.

MGM

www.mtib.gov.pl

Ustawa będzie opierać się na
postanowieniach
Konwencji
o
pracy na morzu, przyjętej w lutym
2006 r., jak również będzie
realizować Komunikat Komisji C
(2004) 43 „Wytyczne Wspólnoty w
sprawie pomocy publicznej dla
transportu morskiego”
164 Projekt ustawy o zmianie ustawy Konieczność zmian strukturalnych Projekt ustawy ma wprowadzić zmiany
o ochronie zabytków i opiece nad w służbach konserwatorskich
w strukturze służb konserwatorskich
.
zabytkami

Departament
Bezpieczeństwa
Morskiego MGM

www.mtib.gov .pl

modelu
163 Projekt ustawy o zatrudnianiu Zmiana
i
pracy
na
morskich
statkach
marynarzy
na
statkach.
.

Zagwarantowanie możliwości kontroli
sądowej
nad
orzeczeniami
podejmowanymi przez izby morskie
przez
wprowadzenie
przepisu
umożliwiającego wniesienie skargi do
sądu powszechnego lub zmianę art. 45
ustawy
przez
wprowadzenie
możliwości składania apelacji do sądu
powszechnego od każdego orzeczenia
Odwoławczej Izby Morskiej w sprawie
wypadku morskiego.
Wyposażenie
przewodniczących
i
wiceprzewodniczących Izb Morskich w
przymiot nieusuwalności – na zasadach
odpowiadających
nieusuwalności
sędziowskiej
zatrudnienia Projekt na etapie założeń

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

ustawy o zmianie
o
powszechnym
obowiązku
obrony
Rzeczypospolitej Polskiej

Potrzeba wprowadzenia przepisów
zabraniających
filmowania,
fotografowania,
rysowania
i
szkicowania
bez
zezwolenia
obiektów szczególnie ważnych dla
obronności
i
bezpieczeństwa
państwa, a zwłaszcza obiektów
wojskowych.
W dobie narastania zagrożeń
terrorystycznych i przestępczości
zorganizowanej jest to szczególnie
niebezpieczne
dla
wyżej
wymienionych
obiektów,
gdyż
możliwe jest ich nieograniczone
filmowanie,
fotografowanie,
rysowanie
i
szkicowanie
z
zewnątrz.
Skuteczne
przeciwdziałanie tym zagrożeniom
możliwe będzie po przywróceniu
stosowania
znaku
„ZAKAZ
FOTOGRAFOWANIA”
Realizacja
programu
Rządu
„Solidarne Państwo”, w zakresie
usprawnienia systemu strategicznego kierowania i dowodzenia Siłami
Zbrojnymi RP

Dodanie
do
ustawy
przepisów
materialnych dotyczących filmowania,
fotografowania,
rysowania
i
szkicowania bez zezwolenia obiektów
szczególnie ważnych dla obronności i
bezpieczeństwa
państwa
oraz
upoważnienia ustawowego dla Rady
Ministrów gdzie szczegółowo będzie
określony sposób realizowania tych
przepisów

167 Projekt
ustawy
.

MON

Likwidacja
zbędnych
struktur
dowódczych i administracyjnych
MON

Stanisław Koziej
Podsekretarz
Stanu
MON

w

www.biulety
n.mon.gov.p
l

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

w ww.biule tyn.mon.go v.pl

168 Projekt
ustawy
.

Jerzy Baranowski
Szef Generalnego Zarządu
Wsparcia SG WP

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu

Organ
odpowiedzial
ny

Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

169 Projekt ustawy o dyscyplinie Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o 1. Określenie
wojskowej oraz o zmianie dyscyplinie wojskowej od początku
ograniczonych
.
innych ustaw

2.

3.
4.

5.

Krzysztof Sikora
Dyrektor
Departamentu
Wychowania i Promocji
Obronności

MON

www.biuletyn.mon.gov.pl

funkcjonowania
budziła
wiele
emocji i krytycznych opinii kadry,
zwłaszcza
przełożonych
dyscyplinarnych,
zobowiązanych
do stosowania jej w praktyce.
Przyjęte przez Sejm w 2004 r. w
ustawie o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych rozwiązania
prawne w zakresie pragmatyki
kadrowej i przebiegu służby
żołnierzy
spowodowały
konieczność rozszerzenia zakresu
nowelizacji ustawy o dyscyplinie
wojskowej w taki sposób, aby jej
zapisy stały się spójne z przepisami
ustawy pragmatycznej.
W czerwcu 2006 r. przygotowano
ostateczną
wersję
nowelizacji
ustawy.
Mimo
iż
zakres
proponowanych zmian zawierał
nową redakcję ok. 70 artykułów, to
jednak nie osiągnięto zakładanych i
postulowanych w toku konsultacji
celów, m.in.:
1) istotnego
zwiększenia
uprawnień
dyscyplinarnych
dowódców i decentralizacji
kompetencji dyscyplinarnych,
2) radykalnego
uproszczenia
procedur
postępowania
dyscyplinarnego
i
odbiurokratyzowania
prowadzonej dokumentacji,
3) odmiennego
sposobu
reagowania dyscyplinarnego na
naruszenia dyscypliny podczas
wykonywania
przez
siły
zbrojne nowych zadań, w tym
poza granicami państwa

w
ustawie,
do
minimum,
podstawowych zasad i uprawnień w
zakresie wyróżniania i reagowania
na
naruszenia
dyscypliny,
natomiast umieszczenie w aktach
wykonawczych
do
ustawy
szczegółowego
sposobu
wynagradzania
żołnierzy
i
egzekwowania odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
Wprowadzenie odmiennych zasad i
trybu reagowania na naruszenia
dyscypliny
wojskowej
przez
żołnierzy zawodowych i w służbie
kandydackiej
od
pozostałych
żołnierzy, w tym zasadniczej
służby wojskowej.
Znaczne uproszczenie procedur
postępowania dyscyplinarnego i
wymaganej dokumentacji.
Zwiększenie nadzoru sądowego nad
orzecznictwem dyscyplinarnym, w
tym przez rozpatrywanie przez sądy
odwołań od najsurowszych ukarań.
Uczynienie z nowej ustawy o
dyscyplinie wojskowej elementu
reformy systemu ochrony porządku
prawnego, spójnego ze zmianami w
prawie karnym, w tym w sprawach
o wykroczenia oraz ustawach
dotyczących
przeciwdziałania
uzależnieniom – alkoholowemu,
narkotykowemu i innych

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Istota projektu
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Osoba odpowiedzialna (imię,
nazwisko, stanowisko lub
funkcja)

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

przebudowania
i Wprowadzenie nowej ustawy pozwoli
170 Założenia do projektu ustawy Potrzeba
o wspieraniu zatrudnienia, zintegrowania systemu wsparcia dla na zwiększenie aktywności zawodowej
.

dziecka od narodzin do 18
roku życia

alternatywnych
formach
opieki nad dzieckiem

ustawy o zmianie
o
ubezpieczeniu
społecznym rolników

MPiPS

MPiPS

MRiRW

Berenika Anders
Dyrektor Departamentu do
Spraw Kobiet, Rodziny i
Przeciwdziałania
Dyskryminacji
Elżbieta Karnafel-Wyka –
Zastępca Dyrektora w
Departamencie
Polityki
Społeczno-Gospodarczej
Wsi w MRiRW

bip.minrol,g
ov.p l

175 Projekt
ustawy
.

MPiPS

Krzysztof
Kaczmarek
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Rynku
Pracy, koordynator prac
Departamentu
Berenika Anders
Dyrektor Departamentu do
Spraw Kobiet, Rodziny i
Przeciwdziałania
Dyskryminacji

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

ustawy
o
174 Projekt
rodzicielstwie
zastępczym
i
.

Usprawnienie
funkcjonowania
publicznych służb zatrudnienia oraz
zwiększenie dostępu do usług rynku
pracy
świadczonych
na
rzecz
bezrobotnych
Wprowadzenie
systemowej
i
ujednoliconej kontroli nad przypadkami
nadużywania władzy rodzicielskiej,
umożliwiającej sprawne i szybkie
reagowanie służb powołanych do w/w
zadań
Potrzeba zmiany charakteru placówek
opiekuńczo-wychowawczych
–
likwidacja dużych domów dziecka - i
uproszczenia
procedur
zakładania,
funkcjonowania
oraz
wspierania
rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych
Kontynuacja
reformy
systemu Zmiana modelu poboru składek, w tym
ubezpieczeń społecznych rolników zróżnicowanie
składek
na
ubezpieczenie społeczne rolników oraz
w konsekwencji tego opracowanie i
wdrożenie zmian instytucjonalnych

MPiPS

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

ustawy
o
173 Projekt
monitorowaniu
sytuacji
.

dyrektywy Rady 95/21/WE z dnia
19 czerwca 1995 r. dotyczącej
kontroli państwa portu zmienionej
dyrektywą 2002/84/WE
Realizacja
zadań
Krajowego
Programu Reform na lata 20052008 na rzecz Realizacji Strategii
Lizbońskiej (przyjętego przez Radę
Ministrów – 27.12.2005 r.)
Potrzeba objęcia ochroną dzieci
poprzez
monitorowanie
przypadków nadużywania władzy
rodzicielskiej – jedno z działań
kampanii
„Dzieciństwo
pod
ochroną”
Potrzeba wdrożenia dyrektyw UE

Alina
WojtowiczPomierna
Dyrektor
Biura
Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych

www.bip.go
v. pl

z 1996 r. do Konwencji MOP
Nr
147
dotyczącej
minimalnych norm na statkach
handlowych z 1976 r.
172 Projekt ustawy o zmianie
ustawy
o
promocji
.
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy

MPiPS

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

obowiązku
171 Projekt ustawy wyrażenie Wypełnienie
zgody na ratyfikację Protokołu wynikającego z art. 2 ust. 1
.

osób
niepełnosprawnych;
wzrost
zatrudnienia osób niepełnosprawnych –
szczególnie na otwartym rynku pracy,
zapewnienie
młodym
osobom
niepełnosprawnym dobrego startu w
dorosłe życie przez tworzenie i
realizację
programów
rządowych
wyrównujących ich szanse zawodowe i
edukacyjne
Wniosek ratyfikacyjny – w trakcie prac
zostanie ustalone, czy ratyfikacja
wymaga zgody Parlamentu wyrażonej
w ustawie

htt p: //www.mps.
g ov.pl ./bip/

rehabilitacji
zawodowej
i osób
niepełnosprawnych;
społecznej
osób przeprowadzenia reformy PFRON
niepełnosprawnych
oraz
uporządkowania
systemu
udzielania
pomocy
publicznej
pracodawcom
zatrudniającym
osoby niepełnosprawne

Alina
WojtowiczPomierna
Dyrektor
Biura
Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych

Lp.
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176 Projekt ustawy o zmianie Implementacja
ustawy o ochronie roślin
zmienionych
.

Wiesław Podyma –
Zastępca Dyrektora w
departamencie Hodowli i
Ochrony Roślin w MRiRW
MRiRW

Agnieszka Sokołowska –
Dyrektor
Departamentu
Rybołówstwa w MRiRW
MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Agnieszka Sokołowska Dyrektor
Departamentu
Rybołówstwa w MRiRW

MRiRW

bip.minrol.gov.pl

Zmiany przepisów dotyczących:
– przeprowadzania granicznej kontroli
fitosanitarnej (w szczególności w
zakresie
zgodności
z
dyrektywą
2004/103 WE),
– integrowanej produkcji (w zakresie
nadzoru sprawowanego przez PIORiN),
–
techniki
ochrony
roślin
(w
szczególności w zakresie objętym
Strategią zrównoważonego stosowania
pestycydów),
–
rejestracji
adiuwantów
(brak
uregulowań w polskim prawie)
racjonalności Zmiana
ustawy
obejmie
kwestie
177 Projekt ustawy o zmianie Poprawa
ustawy
o
rybołówstwie
funkcjonowania
rybołówstwa
ustalenia
praw
do
zdolności
połowowej
.
oraz określenie statusu dysponentów
niewykorzystywanej
zdolności
połowowej, a także szczegółowe
kwestie
prowadzenia
połowów
sportowo-rekreacyjnych
Ustawa określi ramy organizacyjno178 Projekt ustawy o organizacji Dostosowanie do przepisów UE
rynku rybnego
prawne, niezbędne do prawidłowego
.
funkcjonowania systemu organizacji
rynku rybnego i zapewni efektywne
uczestnictwo polskiego sektora rybnego
w instrumentach wspólnej polityki
rybackiej, której istotnym elementem
jest jednolicie zorganizowany rynek
produktów rybołówstwa i akwakultury,
przede
wszystkim
w
zakresie
standardów rynkowych, przejrzystości
transakcji i interwencji rynkowej

bip.minrol.gov.pl

przepisów
UE
w
czasie
obowiązywania ustawy z dnia 18
grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Lp.
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179 Projekt ustawy o zawodzie Celem projektowanej ustawy jest Projektowana ustawa określi zasady
lekarza i izbach lekarsko- przeniesienie do prawa polskiego udzielania informacji o wykonywaniu
.
weterynaryjnych

ustawy
o
śródlądowym

o

nieletnich

przeciwdziałania
przestępczości
nieletnich.
Projekt
dotyczy
kompleksowego
uregulowania
odrębności
postępowania
w
sprawach nieletnich

Agnieszka Sokołowska Dyrektor
Departamentu
Rybołówstwa w MRiRW

MRiRW

Sędzia Karol Dałek
Zastępca
dyr.
Organizacyjnego
MS

Dep.

www .ms.gov.pl

ustawy
o Projektowana ustaw ma na celu
181 Projekt
postępowaniu w
sprawach zapewnienie
skutecznego
.

MRiRW

bip.minrol.gov. pl

zmianie Poprawa
racjonalności
rybactwie gospodarowania w śródlądowych
wodach
publicznych
oraz
ograniczenie
zjawiska
kłusownictwa

zawodu
lekarza
weterynarii
w
Rzeczypospolitej Polskiej lekarzom
weterynarii
z
innych
państw
członkowskich
UE
oraz
zasady
udzielania
polskim
lekarzom
weterynarii
informacji
na
temat
wykonywania
zawodu
lekarza
weterynarii w innych państwach
członkowskich UE; ustanowi także
przepisy pozwalające na świadczenie
przez
lekarzy
weterynarii
usług
transgranicznych
W
projektowanej
ustawie
w
szczególności:
– rozważa się wprowadzenie obowiązku
sporządzania
dokumentacji
dla
wszelkich podmiotów prowadzących
połowy i produkcję rybacką (dla celów
statystycznych),
– przewiduje się zmiany dotyczące
opracowywania operatów rybackich
oraz
dotyczące
przeprowadzania
konkursów
ofert
wyłaniających
użytkowników rybackich,
– przewiduje się ponadto wzmocnienie
uprawnień
Państwowej
Straży
Rybackiej
Istotą projektu jest uproszczenie i
ujednolicenie
postępowania
w
sprawach
nieletnich
poprzez
zlikwidowanie jego dwoistości (całe
postępowanie oparte ma być na
procedurze karnej)

bip.minrol.gov. pl

180 Projekt
ustawy
.

przepisów dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7
września 2005 r. w sprawie
uznawania
kwalifikacji
zawodowych, w części dotyczącej
wykonywania
zawodu
lekarza
weterynarii

Wojciech Wojtyra,
Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii

Lp.
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naprawcze

ustawy,
wynikającej
z
praktycznego jej stosowania oraz z
uwagi
na
konieczność
dostosowania unormowań w niej
zawartych
do treści innych
obowiązujących ustaw
183 Projekt ustawy o zmianie Dostosowanie instytucji zastawu
ustawy o zastawie rejestrowym rejestrowego do potrzeb obrotu i
.
i rejestrze zastawów
praktyki

Państwa i przedsiębiorstwami
państwowymi oraz projekt
ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych

MS

Prokurator Dariusz Kaniak
Wydział III DL-P
MS

Krzysztof Głogowski
Radca Ministra

MSP

–
www.bip.m sp.gov.pl

185 Projekt ustawy o nadzorze nad
spółkami z udziałem Skarbu
.

pozbawionych
wolności
przez
stworzenie instrumentów prawnych
zapewniających
funkcjonowa-nie
przywięziennych zakład-ów pracy
w warunkach gospodarki rynkowej
Brak
jednolitych
standardów
wykonywania
uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa
w
spółkach
kapitałowych
i
przedsiębiorstwach państwowych

Dominik Gajewski
Wydział III DL-P

www.ms.gov.pl

pozbawionych wolności

Projekt ma zapewnić możliwość
elektronicznego
składania
przez
uczestników postępowania wniosków
do wydziałów rejestru zastawów oraz
składania wniosków do centralnej
informacji
o
wydanie
odpisów,
zaświadczeń i informacji.
Ponadto propozycje zmian mają na celu
usprawnienie funkcjonowania rejestru
zastawów oraz realizują postulat
szybkiego i sprawnego postępo-wania
rejestrowego
Projekt przewiduje m.in. rozszerzenie
katalogu podmiotów mogących ubiegać
się o przyznanie statusu przywięziennego zakładu pracy oraz wprowadzenie
zwolnień
podatko-wych
mogących
stymulować zwiększenie zatrudnienia
osób pozbawionych wolności
Uregulowanie zagadnień związanych z
systemowym
uporządkowaniem
kompetencji w sprawach należących do
działu administracji rządowej – Skarb
Państwa, w szczególności wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa w spółkach z udziałem Skarbu
Państwa oraz w zakresie nadzoru nad
działalnością
przedsiębiorstw
państwowych

MS

www. ms .gov.pl

184 Projekt ustawy o zmianie Celem projektu ustawy jest
ustawy o zatrudnieniu osób zwiększenie
zatrudnienia
osób
.

przedmiocie
ogłoszenia
upadłości,
postępowania po jej ogłoszeniu oraz
zawarcia układu

Sędzia
Barbara
Niesłuchowska
Wydział III DL-P

www. ms .gov.pl

182 Projekt ustawy o zmianie Projekt został opracowany w celu Projekt zawiera regulacje mające na
ustawy – Prawo upadłościowe i korekty przepisów obowiązującej celu usprawnienie postępowania w
.
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bez
wypłaty
odszkodowań
nieruchomości lub wypłatę stosownych
rekompensat

MSP

Projektowane
zmiany
przewidują
dodanie w art. 19a ustawy o PSP ust. 3
i 4 traktujących o możliwości
otrzymywania przez CNBOP dotacji
przedmiotowych,
co
pozwoli
na
utrzymanie
dotychczasowych
rozwiązań w tym zakresie.
Nowelizacja spowoduje wydłużenie
okresu
rozliczeniowego
oraz
wprowadzenie możliwości przedłużenia
czasu pracy w zamian za czas wolny
oraz rekompensatę pieniężną
Nowelizacja dotyczy kwestii dodatku
dla strażaków PSP z tytułu pełnienia
służby w warunkach szkodliwych dla
zdrowia lub szczególnie uciążliwych ze
względu na przedłużony czas służby.

Artur Jeremin, główny
specjalista
w
Departamencie Budżetu
Magdalena
KąklewskaBrodawka
Departament
Zarządzania Kryzysowego
Komenda
Państwowej
Pożarnej

MSWiA

Główna
Straży

bip.mswia .gov.pl

dnia 26 października 1945
roku
o
własności
i
użytkowaniu
gruntów
na
obszarze m.st. Warszawy
nowelizacji
ustawy
187 Projekt ustawy o zmianie ustawy Potrzeba
o Państwowej Straży Pożarnej
wynika
z
konieczności
.
dostosowania jej przepisów do
postanowień ustawy o finansach
publicznych.
Istnieje
również
potrzeba zapewnienia gotowości
bojowej i pełnych obsad etatowych
w
jednostkach
ratowniczo
–
gaśniczych,
w
związku
ze
skróceniem czasu służby strażaków
do 40 godz/tyg.
Stosownie do art. 110 ustawy o
finansach publicznych udzielanie z
budżetu
państwa
dotacji
podmiotowych dla konkretnych
jednostek, w tym również jednostek
badawczo – rozwojowych, będzie
możliwe jedynie wtedy, gdy cele na
jakie przewiduje się udzielenie
dotacji oraz ich zakres zostaną
określone w ustawach innych niż
ustawa budżetowa lub umowach
międzynarodowych. Ustawa o PSP
pośród jednostek organizacyjnych
PSP wymienia min. jednostki
badawczo – rozwojowe. Na chwilę
obecną w PSP funkcjonuje jedna
tego typu jednostka – Centrum
Naukowo – Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej
im.
J.
Tuliszkowskiego.

www.bip.msp. go
v.pl

Magdalena Falkowska –
Naczelnik Wydziału

186 Projekt ustawy o regulacji Rozwiązanie problematyki roszczeń Stworzenie regulacji umożliwiających
.
skutków prawnych dekretu z reprywatyzacyjnych
odzyskanie przejętych przez Państwo
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188 Projekt ustawy o ustanowieniu – potrzeba ustanowienia jednej Program „System TETRA” jest
programu
wieloletniego wspólnej
platformy
łączności programem służącym realizacji zadań
.
System TETRA

o

ochronie
materiałów

Lepsza organizacja zadań w zakresie
bezpieczeństwa ochrony osób i mienia

Zbigniew Gryglas,
dyrektor DZiK

MSWiA

Celem
zmiany
Konwencji
jest
rozszerzenie zakresu jej obowiązywania
obejmującego
ochronę
fizyczną
podczas stosowania, przechowywania
oraz transportu materiałów jądrowych
w granicach Państw-Stron Konwencji
oraz
ochronę
fizyczną
obiektów
jądrowych

MŚ/PAA

Anna
Karaskiewicz
–
specjalista
w
Departamencie
Współpracy z Zagranicą i
Integracji
Europejskiej
PAA

www.paa.gov. pl/BIP/i
ndex.h tm

do Konwencji
fizycznej
jądrowych”

MSWiA

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

191 Projekt ustawy upoważniającej do ratyfikacji „Poprawki
.

Grzegorz Abgarowicz

bip .mswia.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie osób i
mienia

Systemowa
regulacja
zagadnień
związanych z ochroną ludności i obroną
cywilną

MSWiA

bip.mswia.gov.
pl

190
.

związanych
z
obronnością
i
bezpieczeństwem państwa.
Celem nadrzędnym Programu jest
poprawa bezpieczeństwa obywateli
poprzez uzyskanie pełnej możliwości
współdziałania służb bezpieczeństwa
publicznego i ratownictwa.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez
budowę i wdrożenie krajowego systemu
łączności radiowej TETRA

bip.mswia. gov.p l

189 Projekt ustawy o ochronie
ludności i obronie cywilnej
.

radiowej dla służb bezpieczeństwa i
porządku publicznego,
– istniejące obecnie rozwiązania
radiokomunikacyjne nie spełniają
potrzeb służb w zakresie łączności
radiowej,
– wymagania UE nakładają na RP
obowiązek zapewnienia cyfrowych
rozwiązań
radiowych
zapewniających
efektywną
współpracę różnych podmiotów
wykorzystujących jeden system
Potrzeba
spójnego
i
wyczerpującego
uregulowania
wszystkich zagadnień związanych z
obroną cywilną w ujęciu Protokołu
Dodatkowego I do Konwencji
Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.
Zmiana
tej
ustawy
jest
podyktowana
potrzebą
doprecyzowania
niektórych
przepisów, usunięcia luk prawnych,
a także zastosowania nowych
rozwiązań w zakresie ochrony osób
i mienia, które wynikają z
konfrontacji pierwszej na gruncie
prawa polskiego ustawy
z
doświadczeniami ponad 8 letniego
jej stosowania
Polska jest stroną „Konwencji o
ochronie
fizycznej
materiałów
jądrowych”

Piotr Durbajło
Dyrektor
Departamentu
Infrastruktury
Teleinformatycznej
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limitami
emisji
cieplarnianych
i
substancji

gazów
innych

Monika
Zastępcy
DGPŚiZK
MŚ

MT

Urzędu
Transportu
Kolejowego,
Inspekcji Transportu Drogowego oraz
urzędów żeglugi śródlądowej. Zmiany
mają
mieć
charakter
głównie
organizacyjny,
zakres
i
sposób
wykonywania dotychczasowych zadań
o
charakterze
regulacyjnym
i
inspekcyjnym zostanie usprawniony i
ujednolicony
Ujednolicenie
nazw
uczelni
spełniających
kryteria
ustawowe
określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym

–
i

Michał Frączkiewicz
główny
specjalista
w
Departamencie Prawnym
KPRM
MT/Szef
KPRM

Jarosław Pinkas,
Podsekretarz Stanu w MZ
MZ

www.mz.go
v.pl

Państwo” zakładającego połączenie
organów
o
charakterze
inspekcyjnym
zajmujących
się
obecnie kwestiami bezpieczeństwa
transportu w jeden zunifikowany
organ, co przyczyni się do redukcji
stanowisk
kierowniczych
i
zmniejszenia
zatrudnienia
w
biurach zajmujących się obsługą
Projekt
ustawy
o
nadaniu
Ujednolicenie
nazw
uczelni
196
nowych
nazw
niektórym
spełniających
wymogi
do
.
uczelniom medycznym
nadawania stopni naukowych

Agnieszka
Buczma
Starszy Specjalista
Departament
Dróg
Transportu Drogowego

htt p: //bip.kprm.go v.pl/bip/index
.jsp?artId=1219

195 Projekt ustawy o utworzeniu Projekt ustawy jest realizacją Projekt zakłada utworzenie Inspekcji
Inspekcji Transportu oraz o programu
„Tanie
i
Sprawne Transportu na bazie likwidowanych
.
zmianie niektórych ustaw

Lesz,
p.o.
Dyrektora

b ip.mtib.go
v.pl

194 Projekt ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych
.

MŚ/PAA

Anna
Karaskiewicz
–
specjalista
w
Departamencie
Współpracy z Zagranicą i
Integracji
Europejskiej
PAA

www.mos.gov.pl

193 Projekt ustawy o zarządzaniu
krajowymi
i
sektorowymi
.

Konwencji Protokół poprawia sytuację osób
poszkodowanych wskutek wypadku
jądrowego:
– wprowadza poszerzoną definicję
szkody jądrowej,
– podwyższa minimalna kwotową
granicę odpowiedzialności
Wykonanie prawa UE
Umożliwienie realizacji mechanizmów
Protokołu z Kioto oraz zaproponowanie
procedur, kompetencji organów oraz
systemu
realizacji
działań
wynikających
z
zobowiązań
międzynarodowych.
Utworzenie
podstaw Krajowego Rejestru Emisji
zanieczyszczeń – dyrektywa 2004/101
Konieczność dokonania zmian w Wprowadzenie niezbędnych zmian w
obecnie obowiązującej ustawie
regulacjach
dotyczących
m.
in.
pojazdów nienormatywnych

www.paa.gov.pl/BI
P/inde x.htm

„Protokołu
zmieniającego
Konwencję
Wiedeńską
o
odpowiedzialności za szkodę
jądrową”

stroną

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

ustawy Polska jest
192 Projekt
upoważniającej do ratyfikacji Wiedeńskiej
.
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199 Projekt
ustawy
.

ustawy o zmianie
o
zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (ew.
nowa ustawa)

Andrzej Wojtyła,
Podsekretarz Stanu w MZ
Andrzej Wojtyła,
Podsekretarz Stanu w MZ

MZ

Izabela Szewczyk
Radca
Prezesa
w
Departamencie
Polityki
Konsumenckiej
Prezes
UOKiK

Sekretarz
KIE

Marek Tabor
Dyrektor Departamentu
Polityki Integracyjnej

www.ukie.gov.pl

funkcjonowaniu
centralnych
organów
administracji
rządowej i jednostek im
podporządkowanych oraz o
zmianie niektórych ustaw

Zmiana ustawy ma na celu m.in.
zmianę
przepisów
nasuwających
wątpliwości
interpretacyjne;
uregulowanie na poziomie ustawowym
kwestii kwalifikacji koniecznych do
wykonywania świadczeń z zakresu
psychoterapii uzależnień.
Zmiany dotyczą ponadto przepisów
regulujących godziny reklamowania
napojów alkoholowych w środkach
masowego przekazu
Wdrożenie prawa UE
Implementacja Dyrektywy 2005/29/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej
nieuczciwych
praktyk
handlowych
stosowanych przez przedsiębiorstwa
wobec
konsumentów
na
rynku
wewnętrznym
oraz
zmieniającej
dyrektywę
Rady
84/450/EWG,
dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr
2006/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady (Dyrektywa o nieuczciwych
praktykach handlowych)
Wprowadzenie nowego modelu Zmiana koncepcji koordynacji polskiej
współpracy z instytucjami UE
polityki europejskiej. Wprowadzenie
zmian na szczeblu obsługi organów
administracji
rządowej
przez
zintegrowanie obecnego MSZ i UKIE

MZ

bi p.uokik.gov.pl

200 Projekt ustawy o zmianach
w organizacji
i
.

systemu;
– określenie systemu przekazywania
oraz zasad i form gromadzenia,
udostępniania
i
publikowania
danych;
– określenie etapów wdrażania systemu

w ww.mz.gov.pl

badań statystycznych obejmujących
dane jednostkowe i medyczne,
które nie mogą funkcjonować w
ramach statystyki publicznej oraz
konieczność
zharmonizowania
systemu informacyjnego ochrony
zdrowia
198 Projekt ustawy o zmianie Zwiększone spożycie napojów
ustawy o wychowaniu w alkoholowych oraz wątpliwości
.
trzeźwości i przeciwdziałaniu interpretacyjne co do niektórych
alkoholizmowi
przepisów obowiązującej ustawy

Leszek Sikorski,
Dyrektor
Centrum
Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia

w ww.mz.gov.pl

prawnego Projekt ustawy przewiduje:
197 Projekt ustawy o systemie Konieczność
informacji w ochronie zdrowia uregulowania statusu rejestrów i – określenie zasad i organizacji
.
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201 Projekt ustawy o zmianie Podnoszone – zarówno przez Projektowana ustawa ma na celu
ustawy o fundacjach oraz doktrynę, jak i organy administracji doprecyzowanie regulacji dotyczących
.
niektórych innych ustaw

Krzysztof
specjalista
Departamencie
KPRM

Śmiszek,
w
Prawnym

Szef
KPRM

Tomasz Lis
Dyrektor Biura Dyrektora
Generalnego w UdsKiOR
UdsKiOR

http://ww w.mps.
gov.pl./ bi p/

zadośćuczynienia
osobom,
które na skutek represji za
walkę o wolną Polskę i godne
Życie Narodu w latach 19441989 żyją obecnie w bardzo
trudnych
warunkach
materialnych

prowadzenia
przez
fundacje
działalności gospodarczej, a także
uprawnień organu właściwego do
podejmowania działań w stosunku do
fundacji i efektywnego rozwiązywania
problemów w tym zakresie.
Ustawa pozbawia starostów uprawnień
związanych z działaniem w stosunku do
fundacji, pozostawiając jednocześnie
możliwość upoważniania ich przez
właściwych ministrów do określonych
czynności.
Ustawa doprecyzowuje również tryb
postępowania w przypadku działania
fundacji z naruszeniem prawa oraz
kwestie związane z ustanowieniem
zarządcy przymusowego i likwidacją
fundacji
Przygotowanie założeń wynika z Zadośćuczynienie osobom, które na
Uchwały Sejmu RP z dnia 6 skutek represji za walkę o wolną
kwietnia 2006 r.
Polskę i godne życie Narodu w latach
1944-1989 żyją obecnie w bardzo
trudnych warunkach materialnych

www.k prm.gov.pl-

202 Projekt założeń do ustawy
regulującej
kwestię
.

publicznej
odpowiedzialne
za
podejmowanie działań w stosunku
do
fundacji
–
postulaty
usprawnienia możliwości działania
tych
organów,
jak
również
precyzyjne określenie możliwości
prowadzenia
działalności
gospodarczej przez fundacje

Sylwia Spurek, starszy
specjalista
w
Departamencie Prawnym
KPRM

