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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
STYCZEŃ - MARZEC  

1. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ostateczności 
rozrachunku w systemach 
płatności i systemach 
rozrachunku papierów 
wartościowych oraz 
zasadach nadzoru nad 
tymi systemami, ustawy  
o niektórych 
zabezpieczeniach 
finansowych oraz innych 
ustaw 
 
 

Ustawa będzie stanowiła wykonanie 
zobowiązań traktatowych Polski 
wynikających z jej członkowstwa w UE – tj.: 
implementację dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia  
6 maja 2009 r. zmieniającej dyrektywę 
98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń  
w systemach płatności i rozrachunku 
papierów wartościowych oraz dyrektywy 
2002/47/WE w sprawie uzgodnień 
dotyczących zabezpieczeń finansowych w 
odniesieniu do systemów powiązanych i do 
wierzytelności kredytowych.  
 

Ustawa obejmie m.in. następujące rozwiązania 
przewidziane w implementowanej dyrektywie: 
-   objęcie rozliczeń nocnych i rozliczeń między  
    systemami powiązanymi ochroną przewidzianą  
    w dyrektywie SFD. W efekcie zwiększy to stabilności   
    systemów rozrachunkowo- rozliczeniowych oraz ich  
     bezpieczeństwo, 
-  rozszerzenie dostępnych zabezpieczeń transakcji  
    finansowych o nowe klasy aktywów (tj. wierzytelności  
     kredytowe banków), aby ułatwić ich stosowanie na  
     terytorium całej Wspólnoty. Może to wpłynąć  
     korzystnie na zwiększenie akcji kredytowej banków. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna zostać 
implementowana do dnia 30 grudnia 2010 r., a przepisy 
ją wdrażające powinny zacząć obowiązywać od dnia  
30 czerwca 2011 r. 
 

 
MF 

 
 

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2. Projekt ustawy o usługach 

płatniczych  
 
 
 

Implementacja dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada  
2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego 2007/64/WE (Payment 
Services Directive – PSD). 

Wdrożenie dyrektywy tzw. PSD, dzięki której podmioty 
świadczące szeroki zakres usług płatniczych 
(międzynarodowe przekazy pieniężne, wpłaty na 
rachunki bankowe, wydawanie kart płatniczych, 
rozliczenie kart płatniczych, płatności mobilne, płatności 
internetowe) zostaną objęte nowym reżimem prawnym. 
PSD wprowadza: 
- zamknięty katalog podmiotów świadczących usługi 

płatnicze – dostawców usług płatniczych,  
- nowy podmiot na rynku usług płatniczych – instytucję 

płatniczą,  
- umowę o usługę płatniczą,  
- jednolite zasady dotyczące wykonania transakcji 

płatniczych.  
Celem aktu jest usunięcie barier dla transgranicznych 
produktów SEPA, zwiększenie konkurencji pomiędzy 
podmiotami świadczącymi usługi płatnicze, zwiększenie 
zaufania konsumentów do nowoczesnych instrumentów 
płatniczych i pełna harmonizacja przepisów prawnych na 
szczeblu unijnym, dotyczących usług płatniczych. 
 

MF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 
 

3. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw 
 
 

Zakończenie prac Grupy Roboczej do spraw 
przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych, 
która została powołana przez Ministra 
Finansów w ramach Rady Rozwoju Rynku 
Finansowego – w zakresie gospodarczych 
ubezpieczeń obowiązkowych - przyjęcie 
rekomendacji i projektu zmian. 
Potrzeba dostosowania przepisów prawa do 
wciąż dynamicznego rozwoju rynku 
ubezpieczeń obowiązkowych, zwłaszcza typu 
direct. 
 

Istotą projektu jest: 
- usprawnienie funkcjonowania rynku  ubezpieczeń 

obowiązkowych; 
- usystematyzowanie regulacji i zapewnienie większej 

wewnętrznej spójności ustawy, co w konsekwencji 
doprowadzi do ułatwienia w jej stosowaniu; 

- wprowadzenie zmian o charakterze prokonsumenckim 
w związku z m.in. z rozwijającym się segmentem 
ubezpieczeń typu direct. 

 

 
MF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
4. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy prawo bankowe, 
ustawy o usługach 
płatniczych oraz 
niektórych innych ustaw 
 
 

Celem projektu jest implementacja Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r.  
w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje pieniądza 
elektronicznego oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad ich działalnością, 
zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE  
i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 
2000/46/WE  (Electronic Money Directive  
II - EMD  II.  
 

Plan dotyczący implementacji Dyrektywy EMD II 
zakłada, że obecnie obowiązująca ustawa  
o elektronicznych instrumentach płatniczych zostanie 
uchylona. 
Termin implementacji Dyrektywy EMD II to 30 kwietnia 
2011 r. 
 

 
MF 

 
  

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
5. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy  
o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych oraz 
niektórych innych ustaw 

 
 
 

 
 
 

Zmiana ma na celu usprawnienie 
postępowania o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych oraz zwiększenie jego 
oddziaływania na osoby wykonujące 
obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.  
Zmiany są celowe także ze względu na: 
uprzednie zmiany w innych przepisach prawa, 
konieczność zracjonalizowania wydatków 
ponoszonych na funkcjonowanie organów 
postępowania.  
Zmiany tych przepisów zostały wskazane w  
Planie działalności Ministra Finansów na rok 
2011 r. w Części C jako najważniejsze 
zadanie służące realizacji celu „Doskonalenie 
systemu dochodzenia odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Projekt nie jest implementacją przepisów 
unijnych. 

Główne obszary zmian: 
1. umożliwienie dochodzenia odpowiedzialności wobec  
    faktycznych sprawców naruszeń, rozszerzenie katalogu  
    osób ponoszących odpowiedzialność, 
2. modyfikacja katalogu naruszeń (uzupełnienie  
    i uszczegółowienie), 
3. zaostrzenie polityki karnej, 
4. zmiany dotyczące statusu organów postępowania,  
    zmiany organizacyjne dostosowanie liczby organów  
    oraz ich właściwości, 
5. wyeliminowanie nieścisłości w przepisach  
    postępowania o naruszenie dyscypliny finansów  
    publicznych, 
6. wzmocnienie nadzoru administracyjnego  
    Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej  
    w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów   
    Publicznych nad komisjami orzekającymi w I instancji, 
7. wprowadzenie nadzoru administracyjnego Głównego   
    Rzecznika nad rzecznikami dyscypliny, 
8. wprowadzenie nadzoru administracyjnego Ministra  
    Finansów nad Głównym Rzecznikiem i Główną  
    Komisją Orzekającą. 

 

 
MF/RCL 

 
  

Wiesław 
Szczuka 
Podsekretarz 
Stanu 

6. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy - Prawo bankowe,  
ustawy o obrocie 
instrumentami 
finansowymi i ustawy  
o nadzorze nad rynkiem 
finansowym 
 
 

Przedmiotowy projekt będzie implementował 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. 
zmieniającą dyrektywy 2006/48/WE, 
2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do 
banków powiązanych z centralnymi 
instytucjami, niektórych pozycji funduszy 
własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w 
zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji 
kryzysowej (tzw. CRD II). 
 

Obowiązek wprowadzenia zmian ustawowych  
w odniesieniu do banków i domów maklerskich  
w zakresie: 
-  niektórych pozycji funduszy własnych, 
-  dużych ekspozycji,  
-  uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania  
   w sytuacji kryzysowej, a także zmian w odniesieniu do   
   banków w zakresie powiązań z centralnymi  
   instytucjami. 

 
MF 

 
 

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
7. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o udzielaniu przez 
Skarb Państwa wsparcia 
instytucjom finansowym 
oraz ustawy  
o rekapitalizacji 
niektórych instytucji 
finansowych 
 
 
PRIORYTET   

Projekt ustawy ma na celu przedłużenie 
obowiązywania ustawy z dnia 12 lutego  
2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa 
wsparcia instytucjom finansowym oraz 
ustawy z dnia 12 lutego 2010 r.  
o rekapitalizacji niektórych instytucji 
finansowych, które obowiązują do  
31 grudnia 2010 r.  
 

W okresie obowiązywania wymienionych obok ustaw 
żadna z instytucji finansowych objętych ich zakresem 
podmiotowym nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 
wsparcia przewidzianego w ww. regulacjach. Ze względu 
na pozytywny efekt psychologiczny, jaki wywołuje 
obowiązywanie ww. ustaw, a także w celu przygotowania 
się na dalsze ewentualne skutki kryzysu światowego jest 
zasadnym wydłużenie terminu do udzielenia wsparcia dla 
instytucji finansowych, przeznaczonego na  
przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie płynności 
płatniczej oraz działania rekapitalizacyjne. 
 

 
MF 

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 

8. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o udzielaniu przez 
Skarb Państwa wsparcia 
instytucjom finansowym 
 
 
 

Celem aktu jest rozszerzenie katalogu 
podmiotów uprawnionych do otrzymania 
wsparcia w formie gwarancji Skarbu Państwa 
na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia 
instytucjom finansowym o spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe. Konieczność 
opracowania odrębnego projektu 
podyktowana jest faktem, że objęcie ustawą 
SKOK-ów traktowane jest jako rozszerzenie 
notyfikowanych warunków pomocowych  
i wymaga notyfikacji całego projektu. 
 

Działalność kas, podobnie jak banków, może być 
narażona na ryzyko utraty płynności bardziej niż innych 
wymienionych w art. 2 ustawy o udzielaniu przez Skarb 
Państwa wsparcia instytucjom finansowym instytucji.  

 
MF 

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
9.  Projekt ustawy  

o Funduszu 
Stabilizacyjnym oraz  
o zmianie innych ustaw 
 
 
PRIORYTET   

Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie 
stabilności finansowej sektora instytucji 
finansowych prowadzących działalność 
depozytowo – kredytową w Polsce oraz roli  
i zakresu zadań Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. 
Nadzwyczajne wydatki budżetowe na 
utrzymanie stabilności sektora bankowego  
w niektórych krajach Unii Europejskiej zbiegły 
się w czasie ze znaczącym zmniejszeniem 
dochodów budżetowych. Kryzys finansowy  
i towarzyszące mu spowolnienie gospodarcze 
doprowadziły bowiem do wyraźnego 
zmniejszenia dochodów podatkowych, co 
pogłębiło deficyt budżetowy i przełożyło się na 
wzrost długu publicznego. Równolegle z 
działaniami poszczególnych państw w zakresie 
wprowadzenia tzw. podatku bankowego podjęte 
zostały prace na szczeblu wspólnotowym, 
mające zharmonizować rozwiązania krajowe 
dotyczące procesów i narzędzi zarządzania 
sytuacją kryzysową w sektorze bankowym. 
Uwzględniając opisane zjawiska społeczno – 
gospodarcze, a także działania legislacyjne 
prowadzone w poszczególnych państwach oraz 
na szczeblu wspólnotowym, przedłożony projekt 
ustawy kształtuje na gruncie prawa polskiego 
instytucję opłaty ostrożnościowej, jako sposób 
pozyskania dodatkowych pozabudżetowych 
środków na finansowanie działań mających na 
celu utrzymanie stabilności sektora instytucji 
finansowych prowadzących działalność 
depozytowo-kredytową.  

 

1) Zadania Funduszu Stabilizacyjnego (udzielanie 
wsparcia Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, 
płynnościowo-kapitałowego na podstawie 
obowiązujących przepisów oraz pokrycie kosztów 
działalności Funduszu). 

2) Źródła finansowania (opłata ostrożnościowa, 
przychody z oprocentowania pożyczek udzielanych 
przez Fundusz, środki uzyskane w ramach 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pożyczki  
z funduszu pomocowego Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, udzielone pożyczki ze środków 
budżetu państwa, odsetki od środków zgromadzonych 
na rachunkach bankowych, darowizny, dobrowolne 
wpłaty oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, inne 
przychody, ewentualne dotacje z budżetu państwa). 

3) Podmioty objęte obowiązkiem wnoszenia opłaty 
ostrożnościowej (banki krajowe, oddziały instytucji 
kredytowych, oddziały banków zagranicznych, 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe). 

4) Podstawa oraz stawka opłaty ostrożnościowej 
(wielkość pasywów wykazana w sprawozdaniu 
finansowym za rok poprzedzający rok, w którym 
uiszczana jest opłata, pomniejszona o wysokość 
funduszy podstawowych, oraz sumę środków 
gwarantowanych). 

5) Określenie organów odpowiedzialnych za rozliczenie 
zobowiązania publicznoprawnego z tytułu opłaty 
ostrożnościowej. 

 
MF 

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
10. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy Prawo 
energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw 
(odbiorca wrażliwy)  
 
 
 

Z uwagi na fakt, że zaopatrzenie w energię 
elektryczną odbiorców w gospodarstwach 
domowych jest dobrem cywilizacyjnym, a 
także ze względu na możliwy dalszy wzrost 
cen i stawek opłat za tę energię, niezbędne  
jest wdrożenie systemowego rozwiązania  
w zakresie pomocy najsłabszym 
ekonomicznie grupom odbiorców (tzw. 
odbiorcom wrażliwym) finansowanego  
z budżetu państwa. 
Obecnie obowiązujące przepisy nie 
przewidują takiej pomocy. Rozwiązania 
proponowane w projekcie dokonują również 
częściowej implementacji dyrektywy 
2009/72/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i uchylającej dyrektywę 
2003/54/WE. 
 

System ochrony odbiorcy wrażliwego przewiduje 
wprowadzenie zryczałtowanej bonifikaty w płatności za 
energię elektryczną oraz system rekompensat dla 
przedsiębiorstw energetycznych, oparty o dotacje 
przedmiotowe. 
Odbiorcą wrażliwym będzie odbiorca energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym uprawniony  
do otrzymywania zasiłku stałego lub zasiłku okresowego,  
na podstawie ustawy o pomocy społecznej posiadający 
zawartą umowę z przedsiębiorstwem energetycznym 
zajmującym się sprzedażą energii elektrycznej oraz 
zamieszkujący w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej. 

 
MG 

Joanna Strzelec 
– Łobodzińska 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
11. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej  
i niektórych innych ustaw 
 
 
 

Drobne zmiany ustawy w celu eliminacji 
przepisów utrudniających uruchomienie  
i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Usunięcie obowiązku określania w rozporządzeniu 
elektronicznego wzoru wniosku o wpis do CEIDG. 
Uelastycznienie przepisów obligujących CEIDG do 
korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej. Ustalenie obowiązku podawania 
danych adresowych zgodnie z oznaczeniami kodowymi 
przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału 
terytorialnego kraju tylko na poziomie oznaczenia gminy.  
Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym 
zobowiązujące system do automatycznej współpracy  
z rejestrem CEIDG. Wprowadzenie do ustawy przesłanki 
wykreślenia z CEIDG przedsiębiorców, wobec których 
orzeczono zakaz wykonywania zawodu (dotyczy np. 
indywidualnych praktyk lekarskich). Umożliwienie 
składania wniosków do CEIDG w inny sposób niż za 
pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 
weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego 
certyfikatu, tj. np. poprzez zaufany profil na platformie 
ePUAP. Doprecyzowanie zobowiązania organów do 
wpisywania do CEIDG informacji o przedsiębiorcy 
niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawomocnym 
rozstrzygnięciu sprawy. 
 

 
MG 

 

Dariusz Bogdan 
Podsekretarz 
Stanu  
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
12. Projekt ustawy - Prawo 

gazowe 
 
 

Obowiązek implementowania do polskiego 
systemu prawa przepisów: 
1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej 
dyrektywę 2003/55/WE, 

2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci przesyłowych gazu ziemnego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1775/2009, 

3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. ustanawiające Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki. 

Termin implementacji: 3 marca 2011 r. 
 

Uregulowanie w całości spraw związanych  
z funkcjonowaniem rynku gazu ziemnego w Polsce,  
w tym zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu. 
Wdrożenie nowych regulacji prawa UE. 

 
MG 

 

Joanna Strzelec-
Łobodzińska 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
13. Projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie 
monitorowania  
i kontrolowania jakości 
paliw oraz  o zmianie 
niektórych innych ustaw  
 

Przyczyną opracowania projektu ustawy jest 
obowiązek wynikający z konieczności 
implementacji przepisów dyrektywy 
2009/30/WE, zmieniającej dyrektywę 
98/70/WE odnoszącej się do specyfikacji 
benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych 
oraz wprowadzającą mechanizm 
monitorowania i ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z wykorzystania 
paliw w transporcie drogowym oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE  
w odniesieniu do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi 
śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 
93/12/EWG.  
Termin transpozycji 5.12.2010 r. 
 

Istotą jest dokonanie transpozycji przepisów Dyrektywy 
2009/30/WE, która wprowadza szereg zmian do 
prawodawstwa w zakresie wymagań jakościowych dla 
paliw wykorzystywanych w transporcie oraz w 
maszynach nieporuszających się po drogach, a także 
przewiduje ustanowienie obowiązku monitorowania  
i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw 
stosowanych w transporcie. Przedmiotowy projekt 
wprowadza możliwość dodawania większej niż 
dotychczas ilości biokomponentów do paliw ciekłych 
(B7, E10).   

 
MG 

 

Joanna Strzelec 
– Łobodzińska  
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
14. Projekt ustawy Prawo 

energetyczne 
 
 
 

Obowiązek wdrożenia do polskiego systemu 
prawnego tzw. trzeciego pakietu 
energetycznego w skład którego wchodzą: 
− rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. ustanawiające Agencję  
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki; 

− dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
dotycząca wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i 
uchylająca dyrektywę 2003/54/WE;  

− rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie warunków dostępu  
do sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.  

Termin implementacji: 3 marca 2011 r. 
 

Wdrożenie nowych rozwiązań unijnych związanych  
z funkcjonowaniem wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej. 
Dostosowanie istniejących uregulowań do 
rozporządzenia unijnego ustanawiającego Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz 
rozporządzenia w sprawie dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii elektrycznej. 
 

 
MG 

 

Joanna Strzelec-
Łobodzińska -
Podsekretarz 
Stanu 

15. Projekt ustawy  
o ograniczaniu barier 
administracyjnych  
dla obywateli  
i przedsiębiorców  
- część II 
 
 
PRIORYTET   

Projekt ma na celu kontynuację prac  
w zakresie upraszczania przepisów prawnych 
i poprawy otoczenia prawnego 
funkcjonowania przedsiębiorców. 

Ograniczanie barier w ustawach regulujących 
podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. 
Projekt będzie obejmował zmiany w przepisach 
podatkowych, przepisach dot. relacji pracodawca 
pracownik, zamówieniach publicznych, ochronie danych 
osobowych. Projekt będzie również znosił bariery  
w zakresie przepisów branżowych (telekomunikacja, 
energetyka, media, budownictwo, geodezja i kartografia, 
banki i instytucje finansowe). 
 

 
MG/RCL 

Rafał Baniak 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
16. Projekt ustawy  

o dopuszczeniu pojazdów 
do ruchu drogowego 
 
 
 
 
 

Projekt ustawy wdraża postanowienia 
dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 września  
2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, części i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów (,,dyrektywa ramowa”). 

Postęp w zakresie konstrukcji pojazdów i ich 
wyposażenia wymusza zmianę systemu dopuszczenia 
pojazdów do ruchu drogowego, który zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie homologacji, 
badań technicznych i rejestracji pojazdów nie spełnia 
wszystkich oczekiwań zainteresowanych stron. Dlatego 
też wyłączono z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 
908, z późn. zm.) wszystkie regulacje dotyczące 
powyższych zagadnień i stworzono nową ustawę  
o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego. 
Zachowano wszystkie regulacje odpowiadające 
aktualnym wymogom jak również wzbogacono o nowe 
regulacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
systemu dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. 
Projektowana ustawa zapewnia:  
-  harmonizację z regulacjami prawnymi UE w zakresie 

homologacji na wszystkie kategorie pojazdów 
(wprowadzenie wzajemnego uznawania świadectw 
homologacji na pojazdy kategorii M, N, O),  

-  usprawnienie procedur w zakresie uzyskiwania 
świadectw homologacji typu pojazdu, przedmiotu 
wyposażenia i części, 

-  nowe zasady uzyskania świadectwa homologacji typu 
dodatkowego układu zasilania gazem w odniesieniu do 
pojazdu wyposażonego w dodatkowy układ zasilania 
gazem, nie objętego wymaganiami Regulaminu EKG 
ONZ Nr 115, 

-  wprowadzenie nowego zawodu – montażysty układów 
zasilania gazem,   

-  wprowadzenie wymagań dla ośrodków szkolenia 
diagnostów i montażystów, 

 

MI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadeusz 
Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
-  wprowadzenie procedur weryfikacji warunków   
    technicznych wyrobów przemysłu motoryzacyjnego  
    wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu na  
    terytorium RP, nieobjętych dyrektywami UE lub  
    regulaminami EKG ONZ, 
-  zastąpienie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego 

(1-częściowego) i karty pojazdu w procesie rejestracji 
pojazdu –dokumentem odpowiadającym Dyrektywie 
1999/37/WE, tj. dowodem rejestracyjnym pojazdu 
składającym się z dwóch części - ,,Dowód rejestracyjny 
część I” i ,,Dowód rejestracyjny część II”. Nastąpi 
wyeliminowanie obowiązku pobierania opłaty za kartę 
pojazdu przez starostę w związku z faktem, iż opłata za 
jej wydanie była zakwestionowana przez Trybunał 
Konstytucyjny, a także w postępowaniu prowadzonym 
przez Komisję Wspólnot Europejskich i Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości. Wobec zamierzonego 
wprowadzenia dowodu rejestracyjnego 2-częściowego 
niezbędne będzie określenie nowej opłaty za wydanie 
tego dokumentu uwzględniając wytyczne zawarte  
w ustawie, 

-  uproszczenie procesu rejestracji pojazdów,  
-  wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdów na 

terytorium RP w określonym terminie, traktującego 
jednakowo pojazdy sprowadzone z zagranicy, jak 
pojazdy ponownie rejestrowane w kraju, 

-  wprowadzenie zezwoleń na jazdy testowe dla 
producentów pojazdów, jednostek organizacyjnych 
producenta oraz autoryzowanych dystrybutorów 
producenta albo jednostki organizacyjnej producenta, 

- poprawę wymiany  informacji o pojazdach i jakości 
gromadzonych danych o pojazdach, 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
-  wykonanie zaleceń pokontrolnych  Najwyższej Izby 

Kontroli opublikowanych w Informacji o wynikach 
kontroli sprawowania nadzoru przez starostów nad 
stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy 
samochodowe do ruchu drogowego poprzez: 
a)  zmiany w systemie nadzoru nad stacjami kontroli 

pojazdów, 
b)  zmiany w systemie uzyskiwania uprawnień 

diagnostów, 
c)   wprowadzenie możliwości prowadzenia stacji 

kontroli pojazdów przez podmioty nie będące 
przedsiębiorcami, 

d)  wprowadzenie nowego rodzaju działalności 
regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodka 
szkolenia diagnostów i montażystów, 

   e)  porządkowanie, dyscyplinowanie rynku poprzez    
        wprowadzenie sankcji. 
 

17. Projekt ustawy  
o przewozie towarów 
niebezpiecznych 
 
 
 
 
 

Dostosowanie prawa krajowego do 
postanowień dyrektywy nr 2008/68/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych. 

Istotą projektu jest określenie w jednym akcie prawnym 
zasad podejmowania i wykonywania działalności  
w zakresie przewozu drogowego, koleją i żeglugą 
śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organów 
właściwych do sprawowania kontroli tej działalności, 
mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy nr 
2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
transportu lądowego towarów niebezpiecznych.  
W zakresie objętym uregulowaniami ustawy znajdą się 
m.in.: obowiązki uczestników przewozu towarów 
niebezpiecznych i wymagania w stosunku do osób 
wykonujących czynności związane z przewozem 
towarów niebezpiecznych oraz regulacje dotyczące 
środków transportu używanych do przewozu towarów 
niebezpiecznych.  
 

MI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maciej 
Jankowski 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
18. Projekt ustawy  

o wdrożeniu naziemnej  
telewizji cyfrowej  
 
 
PRIORYTET   

Projekt ustawy ma na celu stworzenie 
prawnych warunków przejścia z nadawania 
analogowego na cyfrowe w telewizji 
naziemnej, przy zapewnieniu w okresie 
przejściowym ciągłości rozpowszechniania 
programów dotychczas rozpowszechnianych 
w sposób analogowy naziemny.  
Projekt nie jest implementacją przepisów 
unijnych z wyjątkiem: 
-  art. 24 Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu   
   Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r.  
   w sprawie usługi powszechnej i związanych  
   z sieciami i usługami łączności   
   elektronicznej praw użytkowników    
   (dyrektywa o usłudze powszechnej)  
   implementowanego w art. 20 pkt 8, 
-  art. 31 ust. 1 dyrektywy o usłudze  
   powszechnej implementowanego w art. 21  
   pkt 4 i 5, 
-  art. 31 ust. 2 dyrektywy o usłudze  
   powszechnej implementowanego w art. 21  
   pkt 4 i 5. 
 

Projektowana ustawa:  
- wskazuje  termin  wyłączenia  nadawania analogowego 

w telewizji naziemnej, 
- definiuje operatora multipleksu, określa zasady jego 

wyboru oraz wskazuje jego uprawnienia i obowiązki, 
- określa obowiązki nadawców programów telewizyjnych 

w zakresie współpracy z operatorem multipleksu, 
- określa obowiązki operatora sieci nadawczej, 
- reguluje kwestie związane z rozstrzyganiem sporów, 
- reguluje niezbędne kwestie dotyczące przeprowadzenia 

kampanii informacyjnej. 
 

MI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Gaj 
Podsekretarz 
Stanu  



 17 

Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
19. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o transporcie 
kolejowym 
 
 
 

Projekt ustawy wydawany jest w związku  
z transpozycją dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady: 
-  dyrektywy 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 

2008 r. w sprawie interoperacyjności 
systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz.  
UE L 191 z 18.07.2008), 

-  dyrektywy 2008/110/WE z dnia  
16 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 
2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa 
kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie 
bezpieczeństwa kolei) (Dz. Urz. UE L 345  
z 23.12.2008), 

-  dyrektywy Komisji 2009/131/WE z dnia  
16 października 2009 r. zmieniającej 
załącznik VII do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/57/WE  
w sprawie interoperacyjności systemu kolei 
we Wspólnocie. 

 
 

Istotą projektu jest określenie:  
- zasad wzajemnej akceptacji taboru kolejowego,  
- przyjęcie zasad oceny zgodności i certyfikacji 

składników interoperacyjności oraz podsystemów  
i zakładów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów 
kolejowych, 

- wskazanie kryteriów minimalnych dla jednostek 
notyfikowanych oraz parametrów kontroli podczas 
dopuszczania do eksploatacji pojazdów niezgodnych  
z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności 
(TSI). 

MI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Massel 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
20. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o finansowym 
wsparciu rodzin  
w nabywaniu własnego 
mieszkania 
 
 
PRIORYTET   

Uzasadnieniem dla zakładanej nowelizacji 
ustawy o finansowym wsparciu rodzin w 
nabywaniu własnego mieszkania są 
uwarunkowania finansowania rynku 
mieszkaniowego w warunkach spowolnienia 
gospodarczego oraz negatywnych 
konsekwencji światowego kryzysu 
finansowego. Poza eliminacją 
zdiagnozowanych ograniczeń realizacji 
programu zakłada się, że poszerzenie 
obecnego zakresu oddziaływania 
(podmiotowego i przedmiotowego) wzmocni 
stabilizujące oddziaływanie instrumentu,  
który już stanowi ważny instrument wsparcia 
rynku mieszkaniowego.  
 

Zakładany projekt nowelizacji przewidywał będzie: 
- poszerzenie kręgu uprawnionych odbiorców 

finansowego wsparcia o jednoosobowe gospodarstwa 
domowe, pod warunkiem, że nieruchomość 
finansowana kredytem preferencyjnym jest ich 
„pierwszym mieszkaniem”; jednoczesne wprowadzenie 
zasady, że wiek potencjalnych kredytobiorców nie 
może przekroczyć 35 lat, 

- zmniejszenie limitu maksymalnej powierzchni lokalu 
mieszkalnego uprawniającej do ubiegania się o kredyt 
preferencyjny w przypadku jednoosobowych 
gospodarstw domowych, 

- zmniejszenie limitu cenowo-kosztowego, 
- eliminację możliwości nadużywania rozwiązań 

programu, poprzez pozbawienie prawa do dopłat  
w przypadku uzyskania innego lokalu (z wyjątkiem 
nabycia spadku).  

 

 
MI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piotr Styczeń 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
21. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza  
przez statki 
 
 
 
 

Konieczność zmiany ustawy wynika  
z potrzeby wdrożenia do polskiego prawa 
zapisów Dyrektywy 2009/123/WE  z dnia 
21 października 2009 r. zmieniającej 
dyrektywę 2005/35/WE w sprawie 
zanieczyszczenia pochodzącego ze statków 
oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 
naruszenia prawa. 

Dyrektywa 2009/123/WE zmieniająca dyrektywę 
2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego 
ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 
naruszenia prawa: 
-  zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia  
   uznania naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 i 5  
   dyrektywy sankcyjnej 2005/35/WE za przestępstwa, 
-  nakazuje traktować powtarzające się przypadki  
   mniejszej wagi, które pojedynczo nie pogarszają  
   jakości wody, natomiast łącznie prowadzą do  
   pogorszenia jakości wody za przestępstwo, jeżeli  
   dokonano ich umyślnie, przez niedbalstwo lub na  
   skutek poważnego zaniedbania. 
Celem zmian wprowadzonych dyrektywą 2009/123/WE 
do dyrektywy sankcyjnej jest: 
-  zapewnienie efektywniejszych metod zwalczania  
   zanieczyszczania morza ze statków za pomocą  
   wprowadzenia sankcji karnych, 
-  rozróżnienie pomiędzy poważnymi i nieznacznymi  
   zrzutami zanieczyszczeń, 
-  podniesienie do rangi przestępstwa powtarzających się  
   nieznacznych naruszeń powodujących poważne  
   zanieczyszczenie, jeżeli naruszenia te popełniane są  
   umyślnie, przez niedbalstwo lub na skutek poważnego  
   zaniedbania. 
 

MI/RCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Wypych – 
Namiotko 
Podsekretarz 
Stanu  
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
22. Projekt ustawy  

o bezpieczeństwie 
morskim 
 
 

 
  

Implementacja do polskiego porządku 
prawnego pakietu dyrektyw ERIKA III: 
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
w sprawie wspólnych reguł i norm 
dotyczących organizacji dokonujących 
inspekcji i przeglądów na statkach oraz 
odpowiednich działań administracji 
morskich;  

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
w sprawie kontroli przeprowadzanej przez 
państwo portu;  

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE 
ustanawiającą wspólnotowy system 
monitorowania i informacji o ruchu statków;  

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
w sprawie zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi państwa bandery. 

 

Istotą projektu jest harmonizacja prawa polskiego  
z prawem wspólnotowym – implementacja dyrektyw  
z pakietu ERIKA III. 
Ponadto ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu 
usunięcie niezgodności wykazanych podczas audytu 
EMSA polegające na braku należytej kontroli 
administracji morskiej nad egzaminami dyplomowymi 
oraz braku uregulowania kwestii kompetencji i szkoleń, 
pojęcia jachtu komercyjnego oraz reguł nadzoru 
technicznego takich jachtów w zakresie ich wyposażenia; 
pojęcia kwalifikacji zawodowych dla żeglarzy 
(zapotrzebowanie rynku światowego); postanowienia 
dotyczące usług nadzoru nad stanem technicznym 
jachtów morskich, dla podmiotów upoważnionych, 
porządkuje zasady nadzoru nad stacjami atestującymi 
sprzęt statkowy, wprowadza zasady funkcjonowania 
służby morskiej asysty telemedycznej (zgodnie  
z wymaganiami międzynarodowymi – Konwencja 
SOLAS). 
 

MI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Wypych – 
Namiotko 
Podsekretarz 
Stanu  

23. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz o zmianie 
ustawy o transporcie 
drogowym 
 
 

Potrzeba opracowania ustawy o zmianie 
ustawy o czasie pracy kierowców wynika  
z konieczności dostosowania prawa polskiego 
do postanowień decyzji Komisji nr 
2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. 
zmieniającej decyzję 2007/230/WE  
w sprawie formularza dotyczącego przepisów 
socjalnych odnoszących się do działalności  
w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 330 
z 16.12.2009, s. 80).  
 

 Istotą projektu jest wprowadzenie w art. 31 ust. 2a 
obowiązku stosowania nowego wzoru zaświadczenia 
zamiast dotychczas stosowanego. 

MI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadeusz 
Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu  
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
24. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o drogach 
publicznych oraz 
niektórych innych ustaw 
 
 
 
 

W polskim porządku prawnym brak jest 
obecnie przepisów odnoszących się w sposób 
kompleksowy do zagadnień stanowiących 
przedmiot dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. 
Projektowana ustawa stanowi wykonanie 
postanowień dyrektywy 2008/96/WE poprzez 
dostosowanie przepisów prawa krajowego do 
jej treści. 

Celem wprowadzenia zmian jest przede wszystkim - 
zgodnie z art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  
ustanowienie oraz wdrożenie procedur dotyczących 
przeprowadzania przez Polskę, jako Państwo 
Członkowskie, ocen wpływu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej i kontroli 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Problematyka ujęta w dyrektywie 2008/96/WE dotyczy 
przepisów: 
-  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
   (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), 
-  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu  
   drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.  
   zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
   23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych  
   warunków zarządzania ruchem na drogach oraz  
   wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.  
   z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),  
-  ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  
   z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.). 
W ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r., znajdują się tylko przepisy  
w zakresie zarządzania ruchem oraz sprawowania 
nadzoru nad tym zarządzaniem, które w sposób 
bezpośredni i pośredni wiążą się z procedurami 
określonymi w dyrektywie. Natomiast ustawa o drogach 
publicznych nie zawiera żadnych przepisów, które 
odnosiłyby się do przedmiotu regulacji dyrektywy.  
 

MI/RCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radosław 
Stępień 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Przepisy ustawy o Policji wprowadzające obowiązek 
gromadzenia i przetwarzania danych o zdarzeniach 
drogowych, nie przekładają się w pełnym zakresie na 
potrzeby gromadzenia i przetwarzania danych 
wynikające z dyrektywy i jej załączników. Z tych też 
względów niezbędne jest procedowanie aktu prawnego 
zapewniającego dostosowanie przepisów prawa 
krajowego do treści przedmiotowej dyrektywy. 
 

25. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o komercjalizacji, 
restrukturyzacji  
i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie 
Koleje Państwowe”  
 
 

 

Konieczność dostosowania przepisów ustawy 
wynika z zastrzeżeń Komisji Europejskiej 
odnoszących się do zarzutu nieprawidłowej 
implementacji I pakietu kolejowego 
(Dyrektywy 91/440/EWG w sprawie rozwoju 
kolei wspólnotowych, Dz. Urz. WE L 237  
z 24.8.1991 z późn. zm. oraz Dyrektywy 
2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej  
i pobieranie opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie 
świadectw bezpieczeństwa, Dz. Urz. WE  
L 79 z 15.3.2001 z późn. zm.).  
 

Istotą projektu jest wprowadzenie dodatkowych regulacji 
dotyczących zapewnienia statutowych i prawnych 
warunków zabraniających członkom zarządu PKP S.A. 
lub innych spółek wchodzących w skład Grupy PKP 
zasiadanie w zarządzie PKP PLK S.A. oraz stworzenie 
przepisów uniemożliwiających członkom zarządu oraz 
wyższym rangą pracownikom PKP PLK S.A. 
obejmowanie wyższych stanowisk w obrębie holdingu 
i spółek pozostających pod jego kontrolą, a także w 
spółkach zajmujących się przewozami kolejowymi przez 
okres 24 miesięcy po tym, jak ustał stosunek łączący te 
osoby z PKP PLK S.A. 
 

MI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Massel 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
26. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o Funduszu 
Kolejowym oraz ustawy  
o poręczeniach  
i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne 
 
 
PRIORYTET   
 

Przyczyną opracowania projektu jest potrzeba 
stworzenia warunków dla szybkiej absorpcji 
środków UE przez zapewnienie dla projektów 
kolejowych możliwie największych 
wskaźników współfinansowania unijnego. 

Istotą zmian przedmiotowej regulacji będzie: 
− stworzenie warunków do zadłużenia Funduszu 

Kolejowego w wysokości umożliwiającej 
zbilansowanie inwestycji objętych POIiŚ, 

− skierowanie środków Funduszu na spłatę kredytu lub 
wykup obligacji. 

 

 
MI/RCL 

 
 
 
 
 

 
 

Andrzej Massel 
Podsekretarz 
Stanu 

27. Projekt ustawy o konwersji 
opłat z tytułu udzielenia  
koncesji operatorom 
ruchomych publicznych 
sieci telekomunikacyjnych 
 

PRIORYTET   

Projektowana regulacja ma przyczynić się  
do zwiększenia kompetencji cyfrowych 
społeczeństwa (w szczególności uczniów 
szkół podstawowych) do poziomu najlepiej 
rozwiniętych krajów członkowskich UE.   

Celem ustawy jest stworzenie warunków konwersji opłat 
na: 
-  zakup przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem  
   do Internetu szerokopasmowego dla uczniów klas  
   pierwszych szkół podstawowych; 
-  inwestycje w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej  
   służącej do zapewnienia dostępu do Internetu  
   szerokopasmowego. 
Zawarte w projekcie ustawy rozwiązania przewidują 
przeprowadzenie konwersji opłat koncesyjnych z tytułu 
udzielonych koncesji na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych według europejskiego standardu 
UMTS wraz  z zezwoleniem na zakładanie i używanie 
sieci telekomunikacyjnej oraz przydziałem częstotliwości 
w paśmie 2 GHz wydanych na podstawie ustawy z dnia 
23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 
117, poz. 564, z późn. zm.). 
 

MI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Gaj 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
28. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o radiofonii  
i telewizji 
 
 
PRIORYTET 

Projekt ma na celu implementację dyrektywy 
2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.  
o audiowizualnych usługach medialnych. 
 

Projekt ustawy w sposób kompleksowy ureguluje kwestie 
wynikające z dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych. Projekt zawierać będzie m.in. definicje 
audiowizualnej  usługi  medialnej, a także nowe regulacje 
dotyczące linearnych i nielinearnych usług medialnych. 
Projekt dotyczył będzie także regulacji odnośnie reklam  
i lokowania produktów. 
 

 
MKiDN 

Bogdan 
Zdrojewski  
Minister Kultury  
i Dziedzictwa 
Narodowego 
 

29. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o państwowych 
instytucjach filmowych  
 
 
PRIORYTET  

Przedłużenie okresu, w którym możliwe jest 
przekształcenie państwowej instytucji 
filmowej z inicjatywy organów 
zainteresowanej instytucji oraz wprowadzenie 
możliwości przekształcenia państwowych 
instytucji filmowych w instytucje kultury. 
Projekt przewiduje ponadto, iż Polski Instytut 
Sztuki Filmowej podlegać będzie wpisowi do 
rejestru instytucji kultury 

Przedłużenie okresu ma na celu jego dostosowanie do 
realiów rynkowych i umożliwienie planowego 
przeprowadzenia ewentualnych przekształceń 
własnościowych instytucji filmowych w oparciu   
o konieczne analizy i studia prawno-finansowe 
umożliwiające jak najbardziej korzystne 
przeprowadzenie procesu przekształceń, bez szkody dla 
funkcjonowania kinematografii polskiej i zachowania 
dorobku tych instytucji, w tym ich potencjału twórczego  
i technicznego. W przypadku niektórych państwowych 
instytucji filmowych zasadne może się okazać ich 
przekształcenie w instytucję kultury. Instytucja kultury 
umożliwia bardziej efektywne realizowanie mecenatu 
ministra właściwego do spraw kultur i ochrony 
dziedzictwa narodowego w dziedzinie produkcji filmów. 
Wpisanie Instytutu do rejestru instytucji kultury 
skutkować będzie zwiększeniem pewności obrotu 
prawnego poprzez unifikację rejestrów. 
 

 
MKiDN 

Bogdan 
Zdrojewski  
Minister Kultury  
i Dziedzictwa 
Narodowego 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
30. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o organizacji  
i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych  
w zakresie implementacji 
przepisów Dyrektywy 
2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady  
z dnia 3 czerwca 2003 r.  
w sprawie działalności 
instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych  
oraz nadzoru nad takimi 
instytucjami   
 
 

W  dniu 15 maja 2009 r. Komisja Wspólnot 
Europejskich  przedstawiła uzasadnioną 
opinię, w której  sformułowała zarzut braku 
pełnej i właściwej transpozycji dyrektywy 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami. 
Zgodnie z ww. opinią, zdaniem Komisji 
Wspólnot Europejskich, państwa 
członkowskie muszą zapewnić ustanowienie 
ram prawnych, które zezwalają instytucjom 
pracowniczych programów emerytalnych 
znajdującym się na ich terytorium na 
przyjmowanie finansowania ze strony 
przedsiębiorstwa z państw, w którym 
dopuszcza się inny rodzaj programu niż 
określony w krajowym prawie socjalnym. 
Polska zadeklarowała zamiar wdrożenia 
postulowanych przez Komisję Europejską 
rozwiązań i przedstawiła harmonogram prac. 
 

Umożliwienie funkcjonującym w Polsce pracowniczym 
funduszom emerytalnym przyjmowania finansowania ze 
strony przedsiębiorstw z państw członkowskich Unii 
Europejskiej, w których dopuszcza się programy 
zdefiniowanego świadczenia. 

 
MPiPS 

Marek Bucior 
Podsekretarz 
Stanu  
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
31. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz ustawy  
o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów
 
 
 

Realizacja wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r., 
sygn. akt P 45/08, dotyczącego zasad ustalania 
dochodu uprawniającego do otrzymywania 
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego.  
Realizacja wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. 
sygn. akt P 46/07, dotyczącego 
zatrzymywania praw jazdy dłużnikom 
alimentacyjnym. 
 

Nowelizacja w zakresie zmiany sposobu ustalania 
dochodu uprawniającego do ww. świadczeń. 
Nowelizacja przepisu dotyczącego zatrzymywania praw 
jazdy dłużnikom alimentacyjnym. 

 
MPiPS 

Marek Bucior 
Podsekretarz 
Stanu  

32. Projekt ustawy  
o nasiennictwie 
 
 

 

Implementacja do prawa krajowego wielu 
zmian w przepisach prawa Unii Europejskiej, 
w tym dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 
20 czerwca 2008 r., dyrektywy Rady 
2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. oraz  
projektu dyrektywy dotyczącej odstępstw w 
zakresie rejestracji i obrotu materiałem 
siewnym odmian roślin warzywnych, które 
były tradycyjnie uprawiane w określonych 
miejscach i regionach oraz zagrożonych przez 
erozję genetyczną i odmian warzyw  
o niewielkim znaczeniu dla produkcji 
towarowej ale wykształconych w celu uprawy 
pod szczególnymi warunkami. 
 

W projekcie zostaną uregulowane w szczególności 
sprawy dotyczące zgłoszenia i rejestracji odmian roślin 
uprawnych, sprawy związane z wytwarzaniem i oceną 
materiału siewnego, a także jego obrotem i kontrolą. 

 
MRiRW 

Marian Zalewski 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
33. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o ustroju sądów 
powszechnych 
 
 
PRIORYTET  

Dotychczasowe uregulowania zawarte   
w rozdziale siódmym ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,   
z późn. zm.) dotyczące ławników sądów, 
budziły wątpliwości w zakresie interpretacji 
niektórych przepisów. 
Projektowane zmiany mają na celu 
doprecyzowanie poszczególnych unormowań 
oraz wprowadzenie rozwiązań analogicznych 
do regulacji przewidzianych w innych aktach 
prawnych.  
 

Przedmiotowy projekt zawiera kompleksową nowelizację 
Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy – Prawo  o ustroju sądów 
powszechnych, której celem jest w szczególności 
wprowadzenie zmian w zakresie warunków, które muszą 
spełniać kandydaci na ławników sądów, podmiotów 
legitymowanych do zgłoszenia kandydatów na ławników, 
przesłanek wygaśnięcia mandatu ławnika, zasad i trybu 
odwoływania ławników i niepowoływania ich do 
pełnienia obowiązków oraz wprowadzenie zmian  
w zakresie zasad ustalania rekompensaty dla ławników  
za czas wykonywania czynności w sądzie, jak też 
ustalenie nowego wskaźnika stanowiącego podstawę do 
określenia wysokości tej rekompensaty. 
 
 

 
MS 

Zbigniew Wrona 
Podsekretarz 
Stanu 

34. Projekt ustawy  
o informacji prawnej dla 
osób fizycznych 
 
 
 

Konieczność stworzenia systemu 
instytucjonalnego, który zapewni realizacje 
prawa dostępu niezamożnych obywateli do 
usług prawniczych na etapie przesądowym  
i w postępowaniu administracyjnym.  
 
 

Stworzenie ram prawnych umożliwiających osobom 
niezamożnym dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
 
 
 

 
MS 

Jacek Czaja 
Podsekretarz 
Stanu 

35. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy oraz 
niektórych innych ustaw 
 
 
PRIORYTET  

Potrzeba usprawnienia i uproszczenia etapu 
wykonawczego postępowania  karnego oraz 
zwiększenie efektywności wymierzanych kar. 

Przyspieszenie i odformalizowanie postępowania poprzez 
zniesienie zasady zaskarżalności wszystkich postanowień 
w postępowaniu wykonawczym, zniesienie zasady 
udziału stron we wszystkich posiedzeniach, rezygnacja  
z odraczania wykonania kary grzywny lub rozłożenia na 
raty, odwrócenie zasady dotyczącej wykonalności 
postanowień w postępowaniu wykonawczym – 
generalnie powinny one stawać się wykonalne z chwilą 
wydania a nie uprawomocnienia, jak jest dotychczas. 
 
 

 
MS 

Zbigniew Wrona 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
36. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks karny  
i niektórych innych ustaw 
 
 
 
 

Decyzja Ramowa Rady 2009/299/WSiSW  
z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje 
ramowe 2002/584/WSiSW, 
2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 
20008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW  
i tym samym wzmacniająca prawa procesowe 
osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania  orzeczeń wydanych 
pod nieobecność danej osoby na rozprawie 
(termin implementacji –  28 marca 2011 r.).  
Decyzja Ramowa Rady 2008/913 WSiSW    
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 
zwalczania pewnych form i przejawów 
rasizmu i ksenofobii za pomocą środków 
prawnokarnych (termin implementacji -  
28 listopada 2010 r.). 
Działania dostosowawcze, w celu ratyfikacji 
konwencji Rady Europy z 25 października 
2007 r. o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym 
traktowaniem w celach seksualnych 
(konwencja z Lanzarote) oraz wdrażające 
decyzję ramową Rady 2008/919/WSiSW  
z 28 listopada 2008 r. zmieniającą decyzję 
ramową 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu i jednocześnie 
dostosowujący przepisy polskiego prawa 
karnego do wymogów konwencji Rady 
Europy z 23 listopada 2001 r. 
o cyberprzestępczości. 
 
 

Wprowadzenie ujednoliconych przesłanek uznawania  
i odmowy uznawania orzeczeń zapadłych pod 
nieobecność oskarżonego w toku postępowania karnego 
w państwach członkowskich UE. Dostosowanie 
przepisów krajowych w zakresie odpowiedzialności osób 
prawnych za czyny o charakterze rasistowskim  
i ksenofobicznym. 
Zwiększenie prawnokarnej ochrony małoletnich, poprzez 
penalizację skierowanych przeciwko małoletnim 
zachowań seksualnych oraz zwiększenie ochrony 
procesowej małoletniego. 
Kryminalizacja publicznego nawoływania do popełnienia 
przestępstwa terroryzmu, rekrutacji  na potrzeby 
terroryzmu oraz szkolenia na potrzeby terroryzmu. 
 
 
 

 
MS 

Piotr Kluz 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
37. Projekt ustawy o rzeczach 

znalezionych oraz  
o zmianie niektórych 
innych ustaw 
 
 

Realizacja Wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2004 r. 
(sygn. akt K 22/03)  w zakresie realizacji 
dotyczących rzeczy znalezionych.  

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących 
rzeczy znalezionych (art. 183-189). Celem projektu jest 
zbalansowanie praw i obowiązków właściciela rzeczy 
oraz jej znalazcy oraz zapewnienie standardów 
konstytucyjnych w tym zakresie. W projekcie proponuje 
się również nowelizację przepisów ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie 
problematyki nabycia - w dobrej wierze od osoby 
nieuprawnionej - własności zabytku ruchomego.  
 
 

 
MS 

Zbigniew Wrona 
Podsekretarz 
Stanu 

38. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo 
upadłościowe i naprawcze 
oraz ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
 
 

Wykonanie wyroku TK z dnia 12 czerwca 
2008 r. sygn. K 50/05 oraz postanowienia  
TK z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. S 3/08 
dotyczących potrzeby podjęcia inicjatywy 
ustawodawczej w przedmiocie 
kompleksowego uwzględnienia podatku  
VAT w wynagrodzeniach biegłych sądowych 
i innych osób wykonujących czynności im 
zlecone w postępowaniu sądowym. 
 

Wprowadzenie przepisów, na podstawie których  
w wynagrodzeniu przyznawanym syndykom, nadzorcom 
sądowym i zarządcom  przez sąd upadłościowy, będzie 
uwzględniana kwota podatku VAT. 
Zrównanie sytuacji prawnej syndyków i innych organów 
postępowania upadłościowego jako płatników podatku 
VAT od wynagrodzeń z innymi podmiotami 
występującymi w postępowaniach sądowych będącymi 
również płatnikami podatku VAT. 

 
MS 

Jacek Czaja 
Podsekretarz 
Stanu 

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

Usprawnienie i uproszczenie postępowania  
w sprawach cywilnych oraz zwiększenie 
efektywności egzekucji orzeczeń sądowych. 

Racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego, 
w tym zniesienie odrębności postępowania w sprawach 
gospodarczych, zwiększenie możliwości zarządzania 
procesem przez sędziego, zmiana regulacji dotyczącej 
organizacji społecznych. Zmiany w zakresie 
postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego mające 
na celu wyeliminowanie trudności obserwowanych  
w praktyce, w tym ułatwienie eksmisji osób znęcających 
się nad rodziną. 
 

 
MS 

Zbigniew Wrona 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
40. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy Kodeks spółek 
handlowych 
 
 

Dyrektywa 2009/109/WE zmieniająca 
dyrektywy Rady  nr 77/91/EWG, 
78/855/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE  
w odniesieniu do wymogów dotyczących 
sprawozdawczości i dokumentacji w 
przypadku połączeń i podziałów.  
Termin implementacji: 30 czerwca 2011 r. 

Główne cele zmian: 
-   unowocześnienie sposobów realizacji wymogów  
    informacyjnych spółek akcyjnych (w szczególności  
    poprzez wprowadzenie komunikacji elektronicznej);  
    zbliżenie zasad ujawniania projektu planu połączenia  
    spółek w sytuacjach transgranicznych z zasadami  
    stosowanymi w połączeniach i podziałach krajowych;  
-  wprowadzenie dalszej liberalizacji procedur łączenia  
    i podziału spółki w sytuacji wyrażenia zgody przez  
    wszystkich akcjonariuszy spółek uczestniczących  
    w takim procesie;  
-  wzmocnienie ochrony wierzycieli poprzez  
    wprowadzenie wymogu sądowej ochrony tych  
    podmiotów.   
 

 
MS 

Igor Dzialuk 
Podsekretarz 
Stanu 

41. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniu 
przez prawników 
zagranicznych pomocy 
prawnej w 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Implementacja przepisów dyrektywy 
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej 
usług na rynku wewnętrznym, której art. 15 
ust. 2 lit. b) ogranicza ustawodawcę w 
zakresie ustanawiania przepisów 
nakazujących świadczenie przez usługodawcę 
działalności w określonej formie prawnej. 

Wprowadzenie do ustawy o świadczeniu przez 
prawników zagranicznych pomocy prawnej  
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069,  
z późn. zm.) przepisów umożliwiających prawnikom 
zagranicznym wykonującym stałą praktykę świadczenie 
pomocy prawnej w formie spółki komandytowo–
akcyjnej. Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 
usług na terytorium RP (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 
278) znowelizowano m.in. przepisy ustawy  
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy  
o rzecznikach patentowych oraz ustawy o doradztwie 
podatkowym, przewidując możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej w formie spółki 
komandytowo–akcyjnej również przez prawników 
zagranicznych wykonujących stałą praktykę. Zachodzi  
zatem konieczność zapewnienia spójności rozwiązań 
zawartych w systemie prawa. 
 

 
MS 

Igor Dzialuk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
42. Projekt ustawy  

o przygotowaniu  
i realizacji inwestycji  
w zakresie obiektów 
energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących 
 
 
PRIORYTET   

Brak odpowiednich, specyficznych regulacji 
prawnych dotyczących procesu 
inwestycyjnego w zakresie budowy obiektów 
jądrowych i infrastruktury towarzyszącej, 
zarówno dotyczących procesu związanego  
z przygotowaniem inwestycji pod względem 
formalnym, jak i procedur dotyczących 
udziału społeczeństwa w procesie 
inwestycyjnym.  
 

Określenie szczególnych zasad przygotowania, realizacji 
i finansowania inwestycji w zakresie budowy obiektów 
jądrowych oraz inwestycji towarzyszących.  

 
MSP/RCL 

 
we 

współpracy z 
Pełnomocniki
em Rządu do 

Spraw 
Polskiej 

Energetyki 
Jądrowej 

 

Zdzisław Gawlik 
Podsekretarz 
Stanu 

43. Projekt ustawy  
o wymianie informacji   
z organami ścigania 
państw członkowskich 
Unii Europejskiej  
 
 

Wdrożenie przepisów prawa Unii 
Europejskiej. 

Celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku 
prawnego aktów prawa Unii Europejskiej:  
- decyzja ramowa 2006/960/WSiSW, 
- decyzja Rady 2007/845/WSiSW, 
- decyzja ramowa 2008/977/WSiSW oraz decyzja Rady 
2008/615/WSiSW w pozostałej części nieobjętej 
projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
projektem założeń do projektu ustawy o zasadach udziału 
zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we 
wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach 
ratowniczych na terytorium RP. 
 

 
MSWiA 

Adam Rapacki 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
44. Projekt ustawy  

o współpracy rozwojowej 
 
 
 
 
 

- Konieczność zapewnienia prawidłowej   
  koordynacji współpracy rozwojowej przez  
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych; 
- Konieczność stworzenia efektywnego  
  i sprawnego mechanizmu finansowego oraz  
  spójnych ram prawnych; 
- Konieczność zharmonizowania polskiego  
  systemu z rozwiązaniami przyjętymi  
  i sprawdzonymi w innych krajach  
  rozwiniętych; 
- Konieczność zachowania ciągłości polskiej  
  polityki rozwojowej i efektywnej realizacji  
  jej celów, co bezpośrednio przełoży się na  
  poprawę wizerunku i wiarygodności RP na  
  arenie międzynarodowej oraz w krajach- 
  biorcach, a także polepszy pozycję Polski  
  w kształtowaniu unijnej polityki rozwojowej; 
- Konieczność określenia zasad i celów  
  współpracy rozwojowej; 
- Konieczność wprowadzenia specjalistycznej  
  terminologii; 
- Konieczność wskazania podmiotów  
  angażowanych we współpracę rozwojową. 
 

Istotą projektu jest w szczególności: 
-  usankcjonowanie koordynacyjnej roli ministra  
   właściwego ds. zagranicznych; 
-  utworzenie państwowego funduszu celowego „Polska  
   pomoc – Solidarni ze Światem”; 
-  utworzenie Rady Programowej ds. współpracy  
   rozwojowej – ciała opinio-doradczego, podległego  
   ministrowi właściwemu ds. zagranicznych; 
-  wskazanie, jakie instytucje za co konkretnie  
   odpowiadają i w jaki sposób realizują cele polskiej  
   polityki zagranicznej za pośrednictwem pomocy  
   dwustronnej; 
-  stworzenie sprawnego mechanizmu finansowania –  
   finansowanie wieloletnie; 
-  określenie zasad, celów i form współpracy rozwojowej; 
-  wprowadzenie specjalistycznej terminologii. 
 

 
MSZ/RCL 

Krzysztof 
Stanowski 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
45. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o krajowym 
systemie ekozarządzania  
i audytu (EMAS) oraz 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 51 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009  
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 
2001/681/WE i 2006/193/WE do dnia 
11.01.2011 r. należy zapewnić zgodność 
proceduralną w zakresie kompetencji 
krajowych jednostek akredytujących  
i organów właściwych. 
 

Zmiany dotyczyć będą regulacji procesu akredytacji 
weryfikatorów środowiskowych instytucjonalnych  
i licencjonowania weryfikatorów środowiskowych 
indywidualnych.  
Zakłada się dokonanie analizy funkcjonowania 
krajowego systemu ekozarządzania i audytu w zakresie 
proceduralnym oraz zawartości rejestrów. 
 
 
 
 
 
 

 
MŚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie 
przyrody oraz niektórych 
innych ustaw 
 
 
PRIORYTET  
 

Zmiana organizacji i funkcjonowania struktur 
parków narodowych jako pochodna 
nowelizacji ustawy o finansach publicznych. 

Zmiana formuły organizacyjno-prawnej parków 
narodowych z jednostek budżetowych na państwowe 
osoby prawne, w tym zmiany dotyczące organizacji  
i zasad działania nowych jednostek (lub jednostki  
w zależności od przyjętego wariantu). 
 

 
MŚ 

 
 
 
 
 
 
 

Janusz Zaleski 
Podsekretarz 
Stanu,  
 
Główny 
Konserwator 
Przyrody 
 
 

47. Projekt ustawy  
o bilansowaniu  
i rozliczaniu emisji 
dwutlenku siarki  
i tlenków azotu dla dużych 
źródeł spalania 
 
 
 

Konieczność implementacji do prawodawstwa 
krajowego zobowiązań wynikających z 
zapisów Traktatu Akcesyjnego. 

Określenie zasad dotrzymywania rocznych pułapów 
emisji SO2 i NOx ustalonych dla dużych źródeł spalania, 
w tym zasad funkcjonowania systemu bilansowania 
emisji SO2 i NOx wprowadzanych do powietrza   
z dużych źródeł spalania, monitorowania emisji oraz 
zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych 
niezbędnych do wypełniania nałożonych ustawą 
obowiązków. 

 
MŚ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
48. Projekt ustawy  

o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych 
 
 
 

Wykluczenie wielu niejasności 
interpretacyjnych wynikających   
z obowiązującej obecnie ustawy oraz 
implementacja dyrektyw: 2003/87/WE, 
2004/101/WE, 2006/780/WE, 2008/101/WE 
oraz 2009/29/WE w zakresie art. 9a i art. 11. 
Zgodnie z decyzją Sekretarza UKIE 
(wówczas) z 20.01.2009 r. projekt będzie 
mógł zostać przyjęty przez KERM (wówczas) 
i rekomendowany RM jedynie łącznie  
z projektem ustawy o systemie bilansowania  
i rozliczania emisji dwutlenku  siarki  
i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania . 

Jednoznaczne uregulowanie niektórych zagadnień, które 
w dotychczasowej praktyce funkcjonowania systemu 
budziły różne problemy interpretacyjne, uporządkowania 
przepisów dotyczących funkcjonowania wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, wyłączenia  
z projektu ustawy przepisów dotyczących 
funkcjonowania krajowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, wprowadzenie przepisów 
dotyczących zbywania uprawnień do emisji za pomocą 
aukcji. 

MŚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony 
środowiska  
(w zakresie jakości 
powietrza – tzw. dyrektywa 
CAFE) 
 

 
 
 

Konieczność transpozycji dyrektywy 
2008/50/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
jakości  powietrza i czystszego powietrza  
dla Europy (CAFE). 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie nowych mechanizmów dotyczących 
monitoringu i zarządzania jakością powietrza w strefach  
i aglomeracjach takich jak standard jakości powietrza dla 
pyłu PM2,5, średni wskaźnik narażenia na pył PM2,5, 
krajowy cel redukcji narażenia, pułap stężenia 
ekspozycji. 
 
 
 
 
 

MŚ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
50. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony 
środowiska 
(w zakresie FAST START) 
 
 
PRIORYTET  
 

Wypełnienie deklaracji politycznej Polski, 
która została przedstawiona podczas 
Konferencji Klimatycznej COP 15  
w Kopenhadze w 2009 roku i potwierdzona  
w porozumieniu kopenhaskim (Copenhagen 
Accord ). Potrzeba wprowadzenia rozwiązań 
planowanego projektu łączy się z 
koniecznością budowania wizerunku Polski  
i UE na arenie międzynarodowej i wspieraniu 
działań adaptacyjnych i mitigacyjnych w 
państwach rozwijających się.  Działania  
z zakresu Fast Start są uważane za bardzo 
istotne w zakresie budowania zaufania przy 
negocjacjach klimatycznych między 
państwami  z Załącznika I i spoza Załącznika 
I do Ramowej Konwencji Klimatycznej 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu. 

Nowelizacja ma na celu umożliwienie NFOŚiGW 
przekazywania środków, niebędących przychodami 
objętymi zobowiązaniami wieloletnimi i przychodami  
z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, na 
dochody budżetu państwa w celu dofinansowania zadań 
realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
(państwową jednostkę budżetową) polegających na: 
-   udzielaniu pomocy - w ramach międzynarodowej  
    współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej –  
    państwom rozwijającym się nie wymienionym  
    w Załączniku I do Konwencji klimatycznej na projekty  
    i inwestycje z zakresu ograniczania lub unikania emisji  
    gazów cieplarnianych, pochłaniania lub sekwestracji  
    dwutlenku węgla (CO2) i adaptacji do zmian klimatu; 
-   dokonywaniu wpłat na rzecz jednostek  
    międzynarodowych, którym powierzono zapewnienie  
    funkcjonowania mechanizmów finansowych Ramowej  
    konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian  
    klimatu (w szczególności na rzecz Funduszu  
    Adaptacyjnego). 
 

 
MŚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
51. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wypełnienie zobowiązań wynikających  
z przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia  
23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego 
składowania dwutlenku węgla oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, 
Euratom, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 
2008/1/WE i rozporządzenie (WE) 
nr 1013/2006. 
Obowiązujące w Polsce przepisy prawa nie 
regulują problematyki podziemnego 
składowania dwutlenku węgla. 
Termin implementacji 25.06.2011r. 
 
 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze jest podstawowym 
aktem prawa krajowego, regulującym kwestie związane  
z działalnością prowadzoną w zakresie geologii  
i górnictwa. Z tego względu zasadne jest rozszerzenie 
zakresu prawa geologicznego i górniczego o nowy rodzaj 
koncesjonowanej działalności gospodarczej, polegającej 
na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz na 
podziemnym jego składowaniu . 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŚ/RCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Henryk Jacek 
Jezierski 
Podsekretarz 
Stanu 
 
Główny Geolog 
Kraju 

52. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty 
 
 
 
 

Konieczność zapewnienia odpowiednio 
wykształconych kadr lekarskich  w sytuacji 
braku wystarczającej liczby  lekarzy 
posiadających specjalizację oraz uregulowanie  
katalogu  form doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów. 
 

Wprowadzenie umiejętności jako określonych 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych, obejmujących 
część zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku 
dziedzin medycyny lub będących umiejętnością 
udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. 
Uregulowanie prawne katalogu  form doskonalenia 
zawodowego  dostępnego dla ww. grup zawodowych. 
 

 
MZ  

Adam Fronczak 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
53. Projekt ustawy  

o dodatkowym 
ubezpieczeniu 
zdrowotnym  
 
 
PRIORYTET  
 
 

Projektowane przepisy mają na celu 
uregulowanie funkcjonowania innych, obok 
Narodowego Funduszu Zdrowia płatników 
świadczeń opieki zdrowotnej (prywatnych 
zakładów ubezpieczeń) oraz stworzenie 
warunków rozwoju prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych. Stworzy to świadczeniodawcom 
alternatywnych źródeł finansowania tych 
świadczeń zdrowotnych. Celem regulacji jest 
również poprawa dostępności do świadczeń 
opieki zdrowotnej, zwiększenie poziomu 
finansowania świadczeń a także 
wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych 
motywujących świadczeniodawców do 
podnoszenia poziomu, jakości realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej.   
 

Wprowadzenie kompleksowej regulacji w zakresie 
funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 
obejmującej w szczególności definicję zakresu 
ubezpieczenia oraz określenie minimalnych wymogów  
w zakresie oferowania tych produktów (w szczególności 
w zakresie Ogólnych Warunków Umów oraz elementów 
umowy ubezpieczeniowej). Określenie relacji pomiędzy 
płatnikami prywatnymi i płatnikiem publicznym, 
korzystającymi z usług tych samych 
świadczeniodawców. Umożliwienie objęcia prywatnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym świadczeń medycyny 
pracy. Wprowadzenie ulgi podatkowej na ubezpieczenia 
zdrowotne oraz możliwości finansowania polis 
ubezpieczenia zdrowotnego z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych.    
 

 
MZ 

Jakub Szulc   
Sekretarz Stanu 

54. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz 
niektórych innych ustaw  
 
 
PRIORYTET 
 

 Wprowadzenie możliwości sprzedaży napojów 
alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu na 
stadionach i innych obiektach sportowych, w trakcie 
trwania imprez sportowych. 

 
MZ 

Adam Fronczak 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
55. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii 
 
 
PRIORYTET  

Zaproponowana zmiana  będzie 
przeciwdziałać kupowaniu przez niektóre 
osoby produktów leczniczych w ilościach 
hurtowych w celu pozamedycznego 
wykorzystania pseudoefedryny, jako 
prekursora lub substancji psychoaktywnej. 
 

Zmiana zaproponowana w projekcie dotyczy art. 41 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) 
została opracowana ze względu na pilną potrzebę 
ograniczenia dostępności produktów leczniczych 
wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) zawierających 
w swoim składzie substancje sklasyfikowane w kategorii 
1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 273/2004 w sprawie prekursorów 
narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str. 1, 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, 
str. 46). Zaproponowana zmiana ma na celu ograniczenie 
możliwości zakupu produktów leczniczych (m. in. Cirrus, 
Acatar AT, Sudafed) do jednego opakowania. 
Zaproponowana zmiana nie będzie przeszkodą dla osób 
zaopatrujących się w produkty lecznicze w celach 
leczenia infekcji górnych dróg oddechowych. 
 

MZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adam Fronczak 
Podsekretarz 
Stanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Projekt ustawy o kontroli  
w administracji rz ądowej 
 
 

Realizacja założeń projektu ustawy o kontroli 
w administracji rządowej. 

Projektowana ustawa regulować będzie zakres, zasady, 
tryb i sposób przeprowadzenia kontroli w administracji 
rządowej. 

 
RCL 

Piotr Gryska 
Wiceprezes RCL 

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

Zapewnienie efektywności funkcjonowania 
funduszy emerytalnych, przy jednoczesnym 
ograniczeniu zagrożenia długiem ze strony 
systemu emerytalnego.  

Ograniczenie emisji jawnego długu publicznego wraz ze 
zwiększeniem efektywności funkcjonowania funduszy.  
 
 
 
 

KPRM 
 
 
 
 
 
 
 

Michał Boni 
Minister-członek 
Rady Ministrów 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
58. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o działalności 
lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa 
 
 
PRIORYTET  

Zaproponowane w projekcie zmiany 
zmierzają do urealnienia procesu planowania 
prac Rządu. Celem projektowanej ustawy jest 
zwiększenie przejrzystości prac legislacyjnych 
podejmowanych przez Radę Ministrów, 
Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. 
 

Projektowana ustawa dokonuje zmiany w zasadach 
programowania prac Rządu zastępując, przygotowywane 
co 6 miesięcy, programy prac legislacyjnych Rady 
Ministrów wykazem prac legislacyjnych Rady 
Ministrów, o charakterze ciągłym. Powyższa konstrukcja 
umożliwi prowadzenie jednego wykazu prac 
legislacyjnych Rady Ministrów przez całą kadencję 
rządu, nadając mu tym samym charakter 
długoterminowego planowania działań legislacyjnych. 
Rada Ministrów lub upoważniony przez nią organ 
pomocniczy, mając wiedzę o stanie zaawansowania prac 
nad projektami dokumentów rządowych, objętymi 
wykazem, będzie mogła w sposób właściwy zaplanować 
terminy zakończenia prac legislacyjnych, uwzględniając 
możliwość wywiązania się z planowanego terminu 
zakończenia tych prac. Jednocześnie, prace rządu –   
w zakresie projektów ustaw objętych wykazem, co do 
których określono planowany termin ich przyjęcia przez 
Radę Ministrów, mają być przedstawiane Sejmowi raz na 
6 miesięcy danego roku kalendarzowego. 
Wszystkie projekty dokumentów rządowych, które będą 
ujęte w wykazie, udostępnione zostaną pod jednym 
adresem internetowym BIP – Rządowego Procesu 
Legislacyjnego. 
Analogiczne do wykazu prac legislacyjnych Rady 
Ministrów, wprowadzone zostaną wykazy prac 
legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów, 
obejmujące odpowiednio projekty rozporządzeń Prezesa 
Rady Ministrów i projekty rozporządzeń ministrów. 
Elementem odróżniającym ww. wykazy od wykazu praz 
legislacyjnych Rady Ministrów jest obowiązek określenia 
planowanego terminu wydania rozporządzenia. Termin 
ten określony zostanie w momencie ujęcia projektu 
rozporządzenia w wykazie. 

KPRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michał Boni 
Minister-członek 
Rady Ministrów 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

KWIECIE Ń - CZERWIEC 

59. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty 
oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw  
 
 
PRIORYTET   

1. Analiza stanu prawnego i faktycznego 
prowadzi do wniosku, że obecne rozwiązania 
w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz 
organizacji systemu egzaminów zewnętrznych 
nie dają odpowiednich możliwości 
systemowego i skutecznego oceniania jakości 
edukacji. Brak instytucjonalnych i formalnych 
powiązań między organami nadzoru 
pedagogicznego oraz komisjami 
egzaminacyjnymi powoduje rozproszenie 
działań dotyczących oceny efektów pracy 
szkół, co nie sprzyja podnoszeniu jakości ich 
pracy. 
Celem projektowanych zmian jest poprawa 
jakości kształcenia w polskich szkołach 
poprzez zmiany w nadzorze pedagogicznym. 
Zasadnicza zmiana polega na tym, 
że ewaluację i kontrolę zewnętrzną 
w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór 
pedagogiczny sprawuje obecnie kurator 
oświaty, będą prowadzić jednostki zajmujące 
się profesjonalnym badaniem jakości pracy 
szkół, które powstaną na bazie zasobów 
kadrowych i lokalowych centralnej  
i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz 
kuratoriów oświaty. 
 

1. Centralna Komisja Egzaminacyjna zostanie 
przekształcona w Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji 
(KOJE). Jego zadaniem będzie przygotowanie 
i organizacja egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru 
pedagogicznego. Swoje zadania KOJE będzie 
wykonywać przy pomocy podległych mu 16 
Regionalnych Ośrodków Jakości Edukacji (ROJE). 
Osiem z nich powstanie na bazie istniejących obecnie 
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych z włączonymi 
w ich struktury pracownikami kuratoriów oświaty 
i będzie pełnić wiodącą rolę przy przygotowywaniu 
i organizacji egzaminów zewnętrznych. Pozostałe ROJE 
powstaną na bazie kuratoriów oświaty. Taki sposób 
wprowadzenia zmiany daje gwarancję stabilności 
systemu egzaminów zewnętrznych i jednocześnie 
pozwoli na sprawne zorganizowanie nadzoru 
pedagogicznego według nowych zasad.  
Dotychczasowe zadania kuratora oświaty będą nadal 
realizowane. Te wynikające ze sprawowania nadzoru 
pedagogicznego przejmą Regionalne Ośrodki Jakości 
Edukacji (na czele z Regionalnym Inspektorem Jakości 
Edukacji), które mieścić się będą w każdym 
województwie. Pozostałe zadania wykonywane będą 
przez urzędy wojewódzkie. 
 
 
 

 
MEN 

Krystyna 
Szumilas  
Sekretarz Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2.Według danych GUS w ciągu ostatnich 
dziewięciu lat liczba uczniów w szkołach dla 
dzieci i młodzieży zmniejszyła się o blisko 
30%. Niż demograficzny staje się przyczyną 
likwidacji szkół oraz trudności ze 
znalezieniem pracy przez nauczycieli 
niektórych przedmiotów. 
Konieczne jest: 
– wprowadzenie zmian dotyczących sposobu 

zarządzania edukacją, które w warunkach 
niżu demograficznego pozwolą na 
zapewnienie szerszego dostępu do pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa 
zawodowego oraz ograniczą liczbę 
likwidowanych szkół; 

– upowszechnianie wychowania 
przedszkolnego; 

– dostosowanie kształcenia zawodowego  
i ustawicznego do potrzeb rynku pracy. 

 

2. Projektowana nowelizacja umożliwi: 
- łączenie szkół i placówek tych samych typów w grupy, 

tj. tworzenie grup przedszkolno-podstawowych, 
gimnazjalno-licealnych, branżowych centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, centrów 
rozwoju edukacji, 

- przekazywanie do prowadzenia szkół i placówek 
organizacjom pozarządowym na podstawie konkursów 
na zadania publiczne, 

- subwencjonowanie edukacji przedszkolnej 4-latków  
i 5-latków, 

- uzyskanie przez 4-latka prawa do wychowania 
przedszkolnego, 

- korzystanie z wychowania przedszkolnego przez 
dzieci 2-letnie, 

- wprowadzenie zmian unowocześniających kształcenie 
zawodowe i ustawiczne, w tym umożliwiających 
kształcenie na odległość, 

- wprowadzenie nowych zasad dotowania kształcenia 
dorosłych, 

-    wprowadzenie do systemu edukacji polskich  
     niepublicznych szkół uzupełniających  
     funkcjonujących  poza granicami kraju. 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
60. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy z dnia  
13 października 1995 r.  
o zasadach ewidencji  
i identyfikacji podatników 
i płatników oraz 
niektórych innych ustaw 
 
 
PRIORYTET  
 
 

Celem nowelizacji jest usprawnienie, 
ujednolicenie i uproszczenie systemu 
ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników. 

Modyfikacja i usprawnienie  obowiązujących procedur  
w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników  
i płatników poprzez:  
− ograniczenie liczby identyfikatorów, którymi muszą 

posługiwać się osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej objęte rejestrem PESEL, 

− odciążenie obywateli objętych rejestrem PESEL od 
powtórnego i wielokrotnego podawania danych, które 
są już w posiadaniu administracji, 

− odejście od nadawania numeru identyfikacji 
podatkowej (NIP) w drodze decyzji administracyjnej, 

− zmiana statusu numeru identyfikacji podatkowej, 
      uruchomienie centralnej     rejestracji podmiotów  
      i stworzenie CRP KEP. 
 

 
MF/RCL 

 
 
 
 
 

przy 
współpracy 
z MSWiA  

Andrzej 
Parafianowicz 
Podsekretarz 
Stanu  
w MF  
 
 
Piotr 
Stachańczyk 
Podsekretarz 
Stanu  
w MSWiA  
 

61. Projekt ustawy  
o odwróconym kredycie 
hipotecznym 
 
 
PRIORYTET   

Wprowadzenie ram prawnych dla 
innowacyjnej usługi finansowej 
umożliwiającej osobom posiadającym 
nieruchomości, w szczególności osobom 
starszym, dostęp do dodatkowych źródeł 
finansowania. 

Wprowadzenie definicji umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego, określenie podmiotów uprawnionych do 
oferowania umów odwróconego kredytu hipotecznego,  
wskazanie rodzajów praw do nieruchomości, które mogą 
zostać uznane za uprawniające do zawarcia umowy, 
uregulowanie obowiązków informacyjnych instytucji 
kredytujących wobec klientów, obowiązków 
kredytobiorcy względem nieruchomości, zasad 
zaspokajania roszczeń instytucji kredytujących z tytułu 
odwróconych kredytów hipotecznych, określenie 
przesłanek wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę, 
wprowadzenie prawa do przedterminowej bezpłatnej 
spłaty kredytu, prawa do odstąpienia od umowy przez 
klienta bez podania przyczyn. 
 
 

 
MF/RCL 

Dariusz Daniluk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
62. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o finansach 
publicznych 
 
 
PRIORYTET   

Potrzeba przygotowania projektu wiąże się  
ze stwierdzonym w dniu 7 lipca 2009 r. przez 
Radę Ecofin występowaniem w Polsce 
nadmiernego deficytu i wystosowaną 
rekomendacją dotyczącą jego redukcji na 
podstawie ówczesnego art. 104.7 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
(TWE), poprzez m.in.: 
-  zlikwidowanie nadmiernego deficytu   
   najpóźniej do 2012 r.; 
-  ograniczenie nadmiernego deficytu  
   w wiarygodny i trwały sposób, poprzez   
   podjęcie działań średniookresowych; 
-  zapewnienie średniorocznego wysiłku  
   fiskalnego na poziomie przynajmniej   
   1,25 punktu procentowego PKB, począwszy   
   od 2010 r.; 
-  przedstawienie szczegółowych działań  
   niezbędnych do zredukowania deficytu  
   poniżej wartości referencyjnej do 2012 r.,  
   a także reform ograniczających pierwotne  
   wydatki bieżące w najbliższych latach. 
 
Niepodjęcie wystarczających działań celem 
realizacji rekomendacji Rady może grozić 
zawieszeniem przez Radę dostępu do środków 
z Funduszu Spójności, co oznaczałoby dla 
Polski utratę bardzo znaczących środków 
finansowych.  
W związku z powyższym konieczne jest 
podjęcie dodatkowych działań 
konsolidujących finanse publiczne, na które 
składają się także finanse samorządowe. 
 

Wprowadzenie regulacji mających na celu: 
-   ograniczenie przyrostu długu i deficytu jednostek  
    samorządu terytorialnego (JST); 
-   zwiększenie jakości i przewidywalności prognoz  
    dotyczących poziomu zadłużenia i deficytu JST; 
-   stworzenie warunków dla wprowadzenia docelowej  
    reguły fiskalnej dla całego sektora finansów  
    publicznych. 

 
MF/RCL 

 
 

Hanna 
Majszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
63. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o podatku 
akcyzowym 
 
 

1) W zakresie opodatkowania węgla i koksu: 
opracowanie projektu wynika z konieczności 
wdrożenia postanowień dyrektywy Rady 
2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych 
dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej z uwagi 
na  kończącą się z dniem 1 stycznia 2012r. 
unijną derogację  dotyczącą opodatkowania  
akcyzą   węgla i koksu przeznaczonego do 
celów opałowych i zwolnień w tym zakresie. 
 
2) W zakresie zmiany stawki podatku 
akcyzowego od papierosów: 
Opracowanie projektu wynika z konieczności 
dostosowania stawki podatku akcyzowego od 
papierosów  do minimum unijnego. Zgodnie  
z przepisami dyrektywy Rady 92/79/EWG z 
dnia 10.10.1992r. w sprawie zbliżenia 
podatków od papierosów w Polsce do dnia  
1 stycznia 2018r. całkowity podatek 
akcyzowy od papierosów musi wynieść co 
najmniej 60% średniej ważonej detalicznej 
ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji. 
 

Wprowadzenie przepisów dotyczących  zwolnień  
z opodatkowania węgla i koksu. 
 
Wprowadzenie zmian przepisów ustawy przewidujących 
wzrost podatku akcyzowego od papierosów. 
 
 
 

 
MF/RCL 

 
 

Jacek Kapica 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
64. Projekt ustawy  

o odnawialnych źródłach 
energii 
 
 
 
 
 
 
 

Przyczyną opracowania projektu ustawy jest 
transpozycja do polskiego porządku prawnego 
przepisów Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia  
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W (Dz. 
Urz. WE L140 z 05.06.2009, t.52, str.16) 
w zakresie:  
1. niezbędnych definicji;  
2. ustanowienia celów ogólnych  

i niezbędnych środków do osiągnięcia tych 
celów: 

-  utrzymanie obecnych warunków wsparcia   
   dla energii wytwarzanej z OZE z nieznaczną  
   modyfikacją, która nie wpłynie na  
   pogorszenie warunków rozwoju energetyki  
   odnawialnej w Polsce; 
-  uzyskanie przejrzystości istniejącego  
   wsparcia dla energii z OZE, co umożliwi  
   zwiększenie inwestycji w nowe moce  
   wytwórcze.  
Rozwój energii z OZE zostanie oparty na 
zasadach racjonalnego wykorzystania 
istniejących zasobów tej energii, jest jednym  
z celów pakietu. 
Termin transpozycji 5.12.2010 r. 
 

Istotą projektowanej ustawy  jest ustanowienie takich 
warunków prawnych dla rozwoju energii ze źródeł 
odnawialnych, aby możliwe było: zrównoważone 
zaopatrzenie w energię, ciepło i chłód; zmniejszenie 
makroekonomicznych kosztów zaopatrzenia w energię; 
wykorzystanie długotrwałych efektów rozwoju 
technologicznego, aktywizowanie zawodowe lokalnej 
społeczności głównie na obszarach wiejskich; wsparcie 
dla działań i technologii przyjaznych środowisku 
naturalnemu przyczyniając się w ten sposób do ochrony 
przyrody i środowiska; racjonalne wykorzystanie 
zasobów kopalnych i wspieranie dalszego rozwoju 
technologii w OZE w kierunku obniżenia kosztów 
wytwarzania tej energii; zwiększenie efektywności 
generacji energii.  
 

  

 
MG 

 

Joanna Strzelec 
– Łobodzińska  
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
65. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o systemie 
monitorowania 
i kontrolowania jakości 
paliw 
 
 
 
 
 

Przyczyną opracowania projektu ustawy jest 
obowiązek wynikający z konieczności 
implementacji przepisów dyrektywy 
2009/30/WE, zmieniającej dyrektywę 
98/70/WE odnoszącej się do specyfikacji 
benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych 
oraz wprowadzającą mechanizm 
monitorowania i ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z wykorzystania 
paliw w transporcie drogowym oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE  
w odniesieniu do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi 
śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 
93/12/EWG.  
Termin transpozycji: 31.12.2010 r. 
 
 

Celem ustawy o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest 
implementacja przepisów dyrektywy 2009/30/WE  
m.in. w zakresie:  
- wprowadzenie limitu zawartości manganu w 

benzynach, 
- zmiana wymagań jakościowych dla olejów do silników 
żeglugi śródlądowej, wprowadzenie wymagań 
jakościowych dla oleju do silników pływających 
jednostek rekreacyjnych,  

- ustanowienie obowiązku monitorowania i redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie. Obowiązkową wartość 
ograniczenia emisji GHG ustalono jako 6% do dnia  
31 grudnia 2020 r., wraz z celami pośrednimi 
przewidzianymi na lata 2014 (2%) i 2017 (4%).  

Cel ten ma być realizowany przez stosowanie 
biokomoponentów i paliw alternatywnych. 
 

 
MG 

 
 

Joanna Strzelec 
– Łobodzińska  
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
66. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy  
o biokomponentach  
i biopaliwach ciekłych 
 
 
PRIORYTET   

Przyczyną opracowania założeń do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych jest konieczność 
opracowania i wprowadzenia nowych 
rozwiązań prawnych w zakresie 
funkcjonowania rynku biokomponentów  
i biopaliw ciekłych w Polsce. Ponadto 
koniecznym będzie transponowanie do 
polskiego porządku prawnego przepisów  
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii  
ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz.  
WE L140 z 05.06.2009, t.52, str.16). 
Termin transpozycji: 5.12.2010 r. 
 

Główne cele: 
-    umożliwienie dokonania przez Radę Ministrów oceny   
     celowości opracowania projektu ustawy o zmianie  
     ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,  
− umożliwienie opracowania projektu ustawy na 

podstawie zawartych w założeniach postanowień, 
− dokonanie oceny przewidywanych skutków (kosztów  

i korzyści) społeczno-gospodarczych regulacji, 
dokonanej przez organ wnioskujący -  Ministra 
Gospodarki. 

 
MG/RCL 

Joanna Strzelec 
– Łobodzińska  
Podsekretarz 
Stanu 

67. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy Prawo atomowe  
 
 
PRIORYTET   

Konieczność wdrożenia Dyrektywy Rady 
2009/71 Euroatomu ustanawiającej 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa oraz 
potrzeba opracowania regulacji prawnych 
umożliwiających wprowadzenie energetyki 
jądrowej. 
W chwili obecnej polski system prawny nie 
jest przygotowany do budowy i eksploatacji 
elektrowni jądrowych. Konieczne jest 
przygotowanie ram prawnych niezbędnych dla 
umożliwienia wdrożenia  i funkcjonowania 
energetyki jądrowej w Polsce. 
 

Transpozycja dyrektywy ustanawiającej wspólnotowe 
ramy bezpieczeństwa jądrowego, obiektów jądrowych,  
określenie  struktury funkcjonowania instytucji 
administracji rządowej uczestniczących w rozwoju   
i funkcjonowaniu energetyki jądrowej. 

 
MG/RCL 

 

Hanna 
Trojanowska  
Podsekretarz 
Stanu 
 
Pełnomocnik 
Rządu do spraw 
Energetyki 
Jądrowej 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
68. Projekt ustawy  

o współpracy 
przemysłowej i naukowo-
technicznej w związku  
z umowami dostaw na 
potrzeby obronności  
i bezpieczeństwa państwa, 
zmieniającej ustawę  
o niektórych umowach 
kompensacyjnych 
zawieranych w związku  
z umowami dostaw na 
potrzeby obronności  
i bezpieczeństwa państwa  
 
 

Wprowadzenie zmian do ustawy wynika  
z konieczności dostosowania przepisów do 
postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a konkretnie stosowania art. 346 
TFUE w związku z umowami dostaw 
uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na 
potrzeby obronności i bezpieczeństwa 
państwa. Niezbędne jest zapewnienie 
zgodności przepisów ustawy  
z postanowieniami dyrektywy 2009/81/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
koordynacji procedur udzielania niektórych 
zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi w dziedzinach obronności  
i bezpieczeństwa (tzw. dyrektywa obronna),  
a także powiązanych z nią dokumentów,  
tj. Wytycznych w sprawie offsetu Komisji 
Europejskiej. Nowelizacja ustawy obejmie 
także zakres postanowień zawartych  
w Kodeksie Postępowania w Zakresie Offsetu 
opracowanym przez Europejską Agencję 
Obrony.  
Termin transpozycji: 21.08.2011 r.  
 

Wprowadzenie w ustawie zapisów umożliwiających 
stosowanie offsetu zgodnie z prawem Unii Europejskiej 
oraz usprawnienie procesu zawierania umów 
offsetowych. 

 
MG 

Dariusz Bogdan 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
69. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o obrocie  
z zagranicą towarami, 
technologiami i usługami  
o znaczeniu strategicznym 
dla bezpieczeństwa 
państwa, a także dla 
utrzymania 
międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa 
 

 
 

Dostosowanie prawa polskiego do prawa UE 
w związku z wejściem w życie 
Rozporządzenia Rady (WE) Nr 428/2009   
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego 
wspólnotowy system kontroli wywozu, 
transferu, pośrednictwa i tranzytu w 
odniesieniu do produktów podwójnego 
zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z 
29.05.2009, str. 1), Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia   
6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia 
warunków transferów produktów związanych 
z obronnością  we Wspólnocie (Dz. Urz. UE   
L 146 z 10.06.2009, str.1), Wspólnego 
Stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia      
8 grudnia 2008 r. określającego wspólne 
zasady kontroli wywozu technologii 
wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz. Urz. 
UE L 335 z 13.12.2008, str. 99), a także 
usunięcie istotnych wad systemu kontroli 
obrotu. 
Termin transpozycji 30.06.2011 r. 
 

Dostosowanie kontroli tranzytu niewspólnotowych 
produktów podwójnego zastosowania oraz kontroli usług 
pośrednictwa związanych z produktami podwójnego 
zastosowania do wymogów rozporządzenia 428/2009.  
Dostosowanie zasad kontroli transferów 
wewnątrzwspólnotowych uzbrojenia określonych    
w  Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/43/WE.  
Przyjęcie kryteriów uwzględnianych przy podejmowaniu 
decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wywóz 
uzbrojenia, określonych we Wspólnym Stanowisku Rady 
2008/944/WPZiB.  
Poprawa funkcjonowania krajowego systemu kontroli 
obrotu. 

 
MG/RCL 

Dariusz Bogdan 
Podsekretarz 
Stanu  
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
70. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 
 
 

 

Objęcie kierowców pracujących na własny 
rachunek przepisami o czasie pracy 
kierowców wynikającymi z art. 2 dyrektywy 
2002/15/WE, wdrożenie zmian wynikających 
z rozporządzenia WE nr 561/2006 i 
rozporządzenia EWG nr 3821/85. 
 

Celem projektu jest: 
− dostosowanie polskich przepisów do art. 2 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/15/WE z dnia 
11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy 
osób wykonujących czynności w trasie w zakresie 
transportu drogowego,  

− dostosowanie polskich przepisów do 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  
     rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE)  
     2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie  
     Rady (EWG) nr 3820/85, 
− dostosowanie polskich przepisów do rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.      
     w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych       
     w transporcie drogowym. 
 

MI/RCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadeusz 
Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
71. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie 
roszczeń pracowniczych  
w razie niewypłacalności 
pracodawcy oraz innych 
ustaw 
 
 

W obecnie obowiązującej  ustawie z dnia  
13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy: 
-  brak jest jednoznacznych przepisów   
   dotyczących wypłat świadczeń z Funduszu  
   Gwarantowanych Świadczeń  
   Pracowniczych w przypadku ogłoszenia  
   upadłości podmiotu polskiego, którego  
   upadłość została ogłoszona przez sąd  
   państwa członkowskiego UE, 
-  nie doprecyzowano, że sporządzone przez  
   pracodawcę, likwidatora lub inną osobę  
   sprawującą zarząd nad majątkiem, wykazy  
   należy złożyć w terminie określonym  
   w ustawie, 
-  nie ma możliwości umorzenia przez  
   Fundusz należności, gdy Fundusz dochodzi  
   zwrotu lub prowadzi postępowanie  
   egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych  
   nieprowadzących działalności gospodarczej  
   albo przedsiębiorców, którzy trwale  
   zaprzestali prowadzenia działalności  
   gospodarczej z uwagi na pozostawanie  
   w stanie likwidacji lub upadłości, 
-  brak przepisów umożliwiających  
   Funduszowi ustalenie warunków zwrotu  
   należności na zasadach pomocy de minimis,  
   podmiotom prowadzącym działalność  
   gospodarczą, które aktualnie nie są  
   przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej  
   sytuacji w rozumieniu przepisów o pomocy  
   publicznej, 
 

Zaproponowane zmiany mają na celu przede wszystkim 
doprecyzowanie przepisów  powodujących problemy 
interpretacyjne,  jak również dostosowanie przepisów 
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 r.   
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy   
de minimis. 
Zaproponowane do uwzględnienia w projekcie ustawy  
regulacje ułatwią wypłatę świadczeń pracownikom,  
a także dochodzenie ich zwrotu przez Fundusz. 

 
MPiPS 

Czesława 
Ostrowska 
Podsekretarz 
Stanu  
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
- Fundusz nie ma możliwości umarzania  
   należności gdy postępowanie egzekucyjne  
   w stosunku do osób fizycznych  
   nieprowadzących działalności gospodarczej  
   albo przedsiębiorców, którzy trwale  
   zaprzestali prowadzenia działalności  
   gospodarczej, zostało umorzone w całości  
   z urzędu, 
-  brak możliwości określenia przez Fundusz  
   warunków zwrotu należności przysługującej   
   Funduszowi dłużnikom, którzy zawarli  
   układ z wierzycielami w postępowaniu   
   upadłościowym, ale mają szanse wyjścia  
   z trudnej sytuacji, 
-  brak przepisu umożliwiającego   
   oddelegowanie pracownika Funduszu do  
   innego miejsca pracy w celu współpracy  
   FGŚP z innymi podmiotami i ich  
   jednostkami organizacyjnymi. 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
72. Projekt ustawy  

o sankcjach dla 
podmiotów 
zatrudniaj ących obywateli 
państw trzecich 
przebywających wbrew 
przepisom oraz o zmianie 
innych ustaw 
 
 

Potrzeba przyjęcia proponowanej regulacji 
wynika z konieczności wypełnienia przez 
Polskę obowiązku wynikającego z TFUE, 
jakim jest zapewnienie stosowania prawa UE. 
Celem jest ograniczenie skali zjawiska 
nielegalnej imigracji przez zmniejszenie 
atrakcyjności zatrudniania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich. 
Dyrektywa 2009/52 powinna zostać 
transponowana do prawa polskiego do dnia 
20.07.2011 r.  

Wprowadzenie do prawa polskiego nowych rozwiązań 
wymaganych przepisami dyrektywy 2009/52,  
w szczególności: 
-  explicite zakazu powierzania wykonywania pracy   
   obywatelowi państwa trzeciego przebywającemu  
   w Polsce wbrew przepisom, 
-  obowiązku wymagania od obywatela państwa trzeciego  
   przez podmiot powierzający wykonywanie pracy  
   przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego  
   dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu  
   w Polsce i przechowywania kopii tego dokumentu, 
-  sankcji karnych (w tym przestępstwa) oraz sankcji   
   o charakterze finansowym za naruszenie zakazu   
   zatrudniania nielegalnie przebywających, 
-  współodpowiedzialności finansowej  głównego   
   wykonawcy za naruszenie obowiązków pracodawcy   
    przez podwykonawcę, 
-  współodpowiedzialności -  w szczególnych   
   przypadkach - innych podwykonawców za naruszenie  
   obowiązków pracodawcy przez podwykonawcę, 
-  zasad szczególnych, ułatwiających dochodzenie  
   roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z tym  
   świadczeń przez obywateli państw trzecich  
   przebywających w Polsce wbrew przepisom, 
-  obowiązku planowania kontroli legalności zatrudnienia  
   w oparciu o dokonywaną ocenę ryzyka,  
-  podstawy uzyskiwania przez SG danych  
   jednostkowych dot. cudzoziemców zgłoszonych do  
   ZUS. 
 

 
MPiPS 
/RCL 

Czesława 
Ostrowska  
Podsekretarz 
Stanu  
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
73. Projekt ustawy  

o europejskich radach 
zakładowych 
 
 

Obowiązek wdrożenia przepisów dyrektywy 
2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie 
ustanowienia europejskiej rady zakładowej 
lub trybu informowania pracowników  
i konsultowania się z nimi   
w przedsiębiorstwach lub grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym 
(wersja przekształcona). 
 

Dokonanie zmian w ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r.  
o europejskich radach zakładowych (Dz. U. Nr 62, poz. 
556) zmierzające do zwiększenia efektywności 
funkcjonowania już istniejących rad oraz przyczynienie 
się do powstawania nowych rad. 

 
MPiPS 
/RCL 

Radosław 
Mleczko 
Podsekretarz 
Stanu 

74. Projekt ustawy o języku 
migowym i innych 
środkach wspierania 
komunikowania się 
 
 
PRIORYTET  
 

Przygotowanie nowych rozwiązań 
systemowych dotyczących języka migowego  
i innych środków wspierania komunikowania 
się w celu zapewnienia dostępu dla osób 
głuchych, niesłyszących i głuchoniemych do 
instytucji publicznych i służb ratowniczo-
interwencyjnych.  
Obecnie brak jest ustawowych regulacji 
dotyczących uprawnień osób wymagających 
wspierania w komunikowaniu się. 
 

Przygotowanie nowych rozwiązań prawnych mających 
na celu zapewnienie równoprawnego uczestnictwa oraz 
sprawnego funkcjonowania w sferze publicznej osobom 
niepełnosprawnym z uszkodzonym narządem słuchu 
(głuchych, głuchoniewidomych i niedosłyszących) -  
w kontaktach z administracją publiczną i służbami 
ratowniczo - interwencyjnymi oraz zapewnienia 
możliwości korzystania ze szkoleń i usług w tym 
zakresie. 

 
MPiPS 
/RCL 

Jarosław Duda  
Sekretarz Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
75. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o świadczeniach 
rodzinnych 
 
 
PRIORYTET  
 
 

Potrzeba wprowadzenia zmian związana jest  
z koniecznością zmian świadczeń rodzinnych. 
Coraz trudniejszy dostęp rodzin do świadczeń 
rodzinnych (gwałtowny spadek liczby rodzin 
korzystających z tego świadczenia 
nieproporcjonalny do wzrostu zamożności) 
stwarza potrzebę weryfikacji zasad 
waloryzacji wysokości kryteriów 
dochodowych oraz wysokości świadczeń. 
Jednocześnie dynamiczny wzrost liczby osób, 
które korzystają ze świadczenia 
pielęgnacyjnego jest powodem do 
skorygowania zasad dostępu do tego 
świadczenia. 
 

Projekt zawierał będzie zmiany zasad waloryzacji 
wysokości świadczeń rodzinnych i kryteriów 
dochodowych oraz będzie zawierał zmiany w zasadach 
ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 

 
MPiPS 

Marek Bucior 
Podsekretarz 
Stanu  
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
76. Projekt ustawy  

o Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności 
i Weterynarii 
 
 
PRIORYTET  
 

Konieczność opracowania projektu ustawy 
jest skutkiem dokonanej analizy 
funkcjonowania inspekcji podległych 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,   
w wyniku której stwierdzono, że zasadnym 
jest dokonanie konsolidacji Inspekcji 
Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych. W wyniku konsolidacji 
powołana zostałaby nowa Państwowa 
Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i 
Weterynarii wprowadzająca jednolity   
i zintegrowany system kontroli 
bezpieczeństwa i jakości żywności na 
wszystkich etapach produkcji („od pola do 
stołu”). 
 

Projekt ustawy ma na celu określenie zakresu zadań, 
organizacji, trybu działania oraz zasad funkcjonowania 
podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa 
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności   
i Weterynarii. Projekt przewiduje, że organami Inspekcji 
będą Główny Inspektor Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, wojewódzki 
inspektor Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii, powiatowy inspektor 
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności     
i Weterynarii oraz graniczny inspektor Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. 
Ponadto projekt ustawy ureguluje status prawny 
pracowników dotychczasowych inspekcji, sposób 
postępowania z zobowiązaniami dotychczasowych 
inspekcji i sytuację majątkową powstałej jednostki, 
rozstrzygnie kwestie wydanych przez istniejące   
jednostki zaświadczeń, certyfikatów, dokonanych 
wpisów do poszczególnych rejestrów. Ponadto zostanie 
uregulowana kwestia zakończenia albo kontynuacji 
toczących się postępowań przed istniejącymi 
inspekcjami. Projekt ustawy będzie nowelizował szereg 
ustaw, w których wskazano, jako właściwe do 
określonych spraw, organy istniejących inspekcji.  
 
 

 
MRiRW 

/RCL 

Tadeusz 
Nalewajk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
77. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie 
prawnej odmian roślin 
 
 
 
 

Potrzeba dokonania zmian w obowiązującej 
ustawie o ochronie prawnej odmian roślin 
wynika z analizy dotychczasowej praktyki 
stosowania przepisów tej ustawy, która 
wykazała, że część jej przepisów,   
w szczególności w zakresie „odstępstwa 
rolnego” wymaga uzupełnienia, 
doprecyzowania lub korekty. 

Istotą projektu jest: 
-  poszerzenie katalogu gatunku roślin uprawnych,   
   w stosunku do których jest możliwe stosowanie przez   
   rolników „odstępstwa rolnego”, 
-  poszerzenie kategorii tzw. „drobnych rolników”,   
   tj. rolników uprawnionych do korzystania z instytucji  
   „odstępstwa rolnego” bez konieczności uiszczania  
   opłaty na rzecz hodowcy odmiany, 
-  ustanowienie na rzecz organizacji hodowców   
   powiernictwa w zakresie wykonywania praw   
   i obowiązków wynikających ze stosowania przez  
   posiadaczy gruntów rolnych instytucji „odstępstwa  
   rolnego”. 
 

 
MRiRW 

/RCL 

Marian Zalewski 
Podsekretarz 
Stanu 

78. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o uruchamianiu 
środków pochodzących  
z budżetu Unii 
Europejskiej 
przeznaczonych na 
finansowanie wspólnej 
polityki rolnej 
 
 

Konieczność opracowania projektu ustawy 
wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 9 listopada 2010 r. – 
Ochrona osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych – 
Publikacja informacji na temat beneficjentów 
dopłat rolnych – Ważność przepisów prawa 
Unii przewidujących taką publikację i jej 
formę – Karta praw podstawowych – Artykuł 
7 i 8 – Dyrektywa 95/46WE – Wykładnia art. 
18 i 20 – w sprawach połączonych C-92/09   
i C-93/09. 
 
 

Projekt ma, w szczególności na celu  wprowadzenie 
przepisów dotyczących obowiązku publikacji danych 
osób prawnych – to jest między innymi numeru NIP, 
REGON i KRS. 

 
MRiRW 

Kazimierz 
Plocke 
Sekretarz Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
79. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach 
cywilnych 
 
 

Realizacja wyroku TK z dnia 29 kwietnia 
2008 r., sygn. akt SK 11/07, stwierdzającego 
niezgodność z Konstytucją § 2 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 
2006 r. w sprawie sposobu opłat sądowych  
w sprawach cywilnych, w części obejmującej 
słowo ,,właściwego” (wątpliwości dotyczące 
rozumienia znaczenia wyrażenia ,,właściwego 
sądu”, do którego można wnosić opłaty 
sądowe w sprawach cywilnych w formie 
bezgotówkowej). Doprecyzowanie niektórych 
przepisów ustawy o kosztach sądowych  
w sprawach cywilnych. 
 
 

Usprawnienie systemu uiszczania opłat w sprawach 
cywilnych oraz uproszczenie i ujednolicenie procedur 
cywilnych oraz zapewnienie ich zgodności z Konstytucją 
RP. 

 
MS 

Jacek Czaja 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
80. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ustawy  
o cudzoziemcach 
 
 

Umożliwienie przeprowadzenia części 
postępowania w sprawie nadania statusu 
uchodźcy poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej w przypadku cudzoziemców objętych 
relokacją lub przesiedleniem. 
Uregulowanie w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
podstawowych praw i obowiązków 
cudzoziemców przebywających w ośrodkach 
dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy. 
Wprowadzenie regulacji, które poprawią 
poziom pomocy dla cudzoziemców 
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, 
zwiększą dostępność świadczeń dla 
cudzoziemców ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy, zwiększą dostępność 
świadczeń dla cudzoziemców. 
Doprecyzowanie terminów udzielania pomocy 
cudzoziemcom. Wprowadzenie rozwiązań 
prawnych w celu zapobiegania pewnym 
negatywnym zjawiskom obserwowanym w 
związku z korzystaniem przez cudzoziemców 
z opieki socjalnej w okresie postępowania w 
sprawie nadania statusu uchodźcy.  
Wprowadzenie zmian w przepisach, których 
brzmienie budził wątpliwości interpretacyjne 
tej natury, że jedynie zmiana tych przepisów 
pozwoli na właściwe stosowanie zawartych  
w nich norm prawnych. 

Wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących 
cudzoziemców objętych relokacją lub przesiedleniem, 
umożliwiających przeprowadzenie części postępowania 
w sprawie nadania statusu uchodźcy poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wprowadzenie regulacji dotyczących nie orzekania   
o wydaleniu w decyzji o odmowie nadania statusu 
uchodźcy, jeżeli cudzoziemiec jest już obowiązany   
do opuszczenia terytorium RP na podstawie decyzji   
o wydaleniu, która nie została wykonana. 
Wprowadzenie możliwości udzielenia pomocy   
w przeniesieniu do innego państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie 
statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. 
ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania 
Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne   
za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym    
z Państw Członkowskich przez obywatela kraju 
trzeciego. 
Odstąpienie od ograniczenia zakresu udzielania pomocy 
socjalnej cudzoziemcom składającym ponownie wniosek 
o nadanie statusu uchodźcy po skorzystaniu z pomocy    
w dobrowolnym powrocie. 
Doprecyzowanie ram czasowych udzielania pomocy 
cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu 
uchodźcy oraz zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego     
w zamian za wyżywienie, stwierdzenia wygaśnięcia 
decyzji o udzielaniu pomocy socjalnej w postaci 
świadczenia pieniężnego, wstrzymania udzielania 
pomocy. 
 

 
MSWiA 

/RCL 

Piotr 
Stachańczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Wprowadzenie zmian w celu wyrównania szans 
edukacyjnych cudzoziemców przebywających   
w ośrodkach oraz cudzoziemców korzystających ze 
świadczeń pieniężnych poza ośrodkami, w tym zwłaszcza 
najmłodszych cudzoziemców. 
Przeniesienie kompetencji ze Straży Granicznej na Szefa 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców do występowania do 
sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca   
w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia   
w przypadku zaistnienia konieczności zapobieżenia 
nadużyciu postępowania w sprawie nadania statusu 
uchodźcy. 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
81. Projekt ustawy  

o zapewnieniu 
bezpieczeństwa w związku 
z organizacją Turnieju 
Finałowego UEFA EURO 
2012 i zmianie niektórych 
innych ustaw 
 
 
PRIORYTET  

Projekt ustawy będzie stanowić tzw. ustawę 
horyzontalną, w której wszystkie organy 
odpowiedzialne za zapewnienie 
bezpieczeństwa EURO 2012 (uczestniczące   
w pracach Komitetu m.in. Bezpieczeństwa 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012) zgłoszą zmiany ustawowe 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 
Turnieju EURO – każdy podmiot we własnym 
zakresie. 
Zmiana właściwości sądów powszechnych.  
Usprawnienie postępowania w sprawach 
karnych z udziałem cudzoziemców  
i w związku z czynami zabronionymi w czasie 
„imprez masowych”, w szczególności 
związanymi z EURO 2012. 
 

Zakres zmian zostanie poddany obradom Komitetu m.in. 
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012. Z chwilą zatwierdzenia zakresu 
zmian przez Przewodniczącego Komitetu, zostanie 
opracowany stosowny projekt, który zostanie skierowany 
do uzgodnień zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Konieczność zweryfikowania katalogu spraw 
przekazanych do właściwości sądów okręgowych,   
a w szczególności przestępstw wymienionych w art. 25   
§ 1 k.p.k. Znaczne obciążenie zakresem kognicji sądów 
okręgowych, przy niezmienionej obsadzie kadrowej, 
powoduje w poważnych sprawach karnych (zbrodnie, 
przestępczość zorganizowana, przestępstwa gospodarcze) 
niemożność ich rozpoznania w rozsądnym terminie. 
Racjonalizacja postępowań w tym zakresie i tempo,   
w jakim takie postępowania muszą być przeprowadzone 
(w sprawach o przestępstwa i o wykroczenia)   
z zachowaniem gwarancji procesowych ich uczestników 
wymaga interwencji legislacyjnej w przepisy Kodeksu 
postępowania karnego i Kodeksu postępowania   
w sprawach o wykroczenia w szczególności dotyczące 
postępowań przyspieszonych, uproszczonych oraz 
przebiegu czynności dowodowych przed sądem (np.  
art. 177 § 1a k.p.k.). 
 

 
MSWiA 

/MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adam Rapacki 
Podsekretarz 
Stanu  
 
Jacek Czaja 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
82. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o dostępie do 
informacji publicznej 
oraz niektórych innych 
ustaw 
 
 
PRIORYTET  
 

Implementacja dyrektywy 2003/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia    
17 listopada 2003 r.w sprawie ponownego 
wykorzystania informacji sektora publicznego 
Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003, str. 90). 

Główne cele projektu: 
1. Pozostawienie podmiotom zobowiązanym opcji  
    wyboru w zakresie określenia warunków ponownego  
    wykorzystania posiadanych informacji publicznych,  
    między dwoma wariantami: bezwarunkowym   
    i warunkowych wykorzystaniem (w przypadku  
    warunkowego korzystania podmiot może zastosować  
    standardowe warunki określone według wzoru  
    wydanego przez ministra); 
2. Jednoznaczne rozróżnienie instytucji „dostępu do  
    informacji” oraz „ponownego wykorzystania  
    informacji”, poprzez wprowadzenie normy  
    potwierdzającej, że zasady ponownego wykorzystania  
    informacji nie naruszają prawa do informacji; 
3. Przyjęcie rozwiązań gwarantujących daleko idące  
    uprawnienia dla podmiotów ponownie  
    wykorzystujących informację publiczną („przyjazne  
    rozwiązania”), na które składają się: 
-  wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji  
    publicznej na cele ponownego wykorzystania,  
-  znaczne usprawnienie procesu pozyskiwania informacji  
    publicznej na cele ponownego wykorzystania przez  
    osobę zainteresowaną,  
-  wprowadzenie domniemania, pozwalającego na  
    bezwarunkowe wykorzystanie informacji publicznej,  
    w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany zamieści  
    informację na swojej stronie BIP i nie ogłosi dla niej  
    warunków ponownego wykorzystania,  
-  przyznanie wnioskodawcy (osobie zainteresowanej)  
    prawa do skarżenia nie tylko odmowy przekazania  
   informacji do ponownego wykorzystania, ale także  
    zaoferowanych warunków wykorzystania, które jej  
    zdaniem naruszają ustawę. 
 

MSWiA 
/RCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piotr 
Kołodziejczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
83. Projekt ustawy 

o cudzoziemcach 
  
 

 

Konieczność wdrożenia do polskiego 
porządku prawnego dyrektyw dotyczących 
przyjmowania oraz powrotu obywateli państw 
trzecich: 
-  dyrektywy Parlamentu Europejskiego   
   i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia   
   2008 r. w sprawie wspólnych norm   
   i procedur stosowanych przez państwa  
   członkowskie w odniesieniu do powrotów  
   nielegalnie przebywających obywateli  
    państw trzecich, 
-  dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia    
   25 maja 2009 r. w sprawie warunków  
   wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich   
   w celu podjęcia pracy w zawodzie  
   wymagającym wysokich kwalifikacji , 
-  dyrektywy Parlamentu Europejskiego   
   i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca   
   2009 r. przewidującej minimalne normy   
   w odniesieniu do kar i środków   
   stosowanych wobec pracodawców  
   zatrudniających nielegalnie przebywających  
   obywateli państw trzecich. Konieczność  
   dostosowania prawa polskiego do zmian  
   wprowadzonych w rozporządzeniu Rady  
   (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia   
   2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)  
   nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór   
   dokumentów pobytowych dla obywateli  
   państw trzecich oraz orzeczenia Trybunału  
   Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich    
   w sprawie C-168/04 Eind. 
 

Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących wjazdu, 
pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Polski. 
Wprowadzenie regulacji dotyczących warunków wjazdu  
i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 
Ujednolicenie norm i procedur dotyczących wydalania 
cudzoziemców z Polski, wynikających z wdrożenia 
dyrektywy 2008/115/WE. 
Wprowadzenie gwarancji dla cudzoziemców podczas 
procedur w sprawie wydalenia wynikających z wdrożenia 
dyrektywy 2008/115/WE. 
Wprowadzenie procedury pobierania danych 
biometrycznych potrzebnych do wydania kart pobytu  
i ewentualnie wymogów dotyczących fotografii 
dołączanych do wniosku o udzielenie zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na 
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowegoWE oraz do wniosku o wymianę karty 
pobytu. 
 
 
 

 
MSWiA 

/RCL 

Piotr 
Stachańczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
84. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym 
 
 
PRIORYTET  
 
 
 

Projekt założeń do projektu ustawy został 
przygotowany na polecenie MSWiA przez 
zespół powołany przez Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 
Zostaną one przedłożone Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji do podjęcia 
decyzji w sprawie dalszego procedowania nad 
nim i rekomendowania Radzie Ministrów.  

Istotą projektu jest uregulowanie zagadnień ochrony 
ludności dotychczas nie posiadających żadnych regulacji 
prawnych oraz obrony cywilnej regulowanych ustawą  
o powszechnym obowiązku obrony np. (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), z regulacjami z 1976 
roku praktycznie bez możliwości ich realizowania z 
uwagi na ich nieaktualność merytoryczną.  
Ustawa ma określać: 
1) zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności   
    oraz zadania z nią związane; 
2) podstawowe definicje związane z ochroną ludności  
    i obroną cywilną; 
3) organy właściwe w zakresie ochrony ludności oraz   
    inne podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony  
    ludności; 
4) zasady informowania, ostrzegania i alarmowania przed  
    zagrożeniami oraz edukacji społeczeństwa; 
5) prawa i obowiązki obywateli w zakresie ochrony  
    ludności; 
6) zasady przygotowania programów ochrony ludności,  
    zapewnienia schronienia i zabezpieczenia mienia  
    w sytuacjach zagrożenia; 
7) funkcjonowanie ochrony ludności w czasie wojny   
    (obrona cywilna); 
8) zasady finansowania zadań ochrony ludności. 
 

 
MSWiA 

/RCL 

Zbigniew 
Sosnowski 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
85. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo wodne 
oraz niektórych innych 
ustaw 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Konieczność nowelizacji ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw wynika  
z wejścia w życie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia   
17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywy ramowej    
w sprawie strategii morskiej) – Dz. Urz. UE    
L 164/19 z 25.06.2008 r. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
wprowadzenia do własnego porządku 
prawnego przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
transponujących dyrektywę w terminie do    
15 lipca 2010 r. (art. 26 ust. 1 dyrektywy). 
 
 

Ustawa ta określi ramy kompetencyjne do opracowania  
i realizacji poszczególnych elementów strategii morskiej 
oraz (poprzez ustanowienie odpowiednich delegacji do 
wydania przepisów rangi wykonawczej) unormuje zasady 
i sposób sporządzenia poszczególnych elementów 
strategii morskiej tj. opracowania wstępnej oceny stanu 
środowiska wód morskich, ustalenia dobrego stanu 
środowiska wód morskich, ustalenia zestawu celów 
środowiskowych wód morskich, opracowania programu 
monitorowania, a także opracowania programu działań 
zwanego krajowym programem ochrony wód morskich. 
 
 
 
 
 
 

 
MŚ/RCL 

Stanisław 
Gawłowski 
Sekretarz Stanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie 
przyrody oraz ustawy – 
Prawo łowieckie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dostosowanie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody i ustawy - Prawo łowieckie do 
dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 roku w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (dyrektywa ptasia) oraz dyrektywy 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) -
uzasadnione opinie dla naruszeń nr 2006/2135 
oraz nr 2006/2151. 
 
 
 
 

Projekt ma na celu przede wszystkim implementację 
systemu ochrony ścisłej gatunków wymaganego przez 
dyrektywę siedliskową i dyrektywę ptasią, m.in.   
w zakresie wprowadzania zakazów w odniesieniu do 
gatunków chronionych i wydawania odstępstw od 
zakazów, monitoringu przypadkowego schwytania lub 
zabicia zwierząt.  
Projekt przyczyni się również do usprawnienia działania 
organów ochrony przyrody. 
 
 
 
 
 

 
MŚ 

Janusz Zaleski 
Podsekretarz 
Stanu 
 
Główny 
Konserwator 
Przyrody 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
87. Projekt ustawy  

o niektórych 
fluorowanych gazach 
cieplarnianych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa ma dostosować polskie prawo do 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r.  
w sprawie niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz 10 rozporządzeń Komisji, 
związanych z wymienionym 
rozporządzeniem, które regulują zagadnienia 
dotyczące ograniczenia emisji substancji 
objętych Protokołem z Kioto i ich preparatów. 
Wdrożenie art. 6 ust. 3 dyrektywy 
2006/40/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji  
z systemów klimatyzacji w pojazdach 
silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 70/156/WE. 
 

Znaczne zmniejszenie emisji fluorowanych gazów 
cieplarnianych, kontrolowanych przez Protokół z Kioto,  
z urządzeń i systemów, w szczególności w sektorach 
chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej  
i elektroenergetyki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŚ/RCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
 
 
 
 

88. Projekt ustawy  
o substancjach 
zubożających warstwę 
ozonową 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa ma dostosować polskie prawo do 
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 
16 września 2009 r. w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową. 
 
 
 
 
 
 
 

Znaczne zmniejszenie emisji substancji zubożających 
warstwę ozonową, objętych Protokołem Montrealskim,  
z urządzeń i systemów, w szczególności w sektorach 
chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MŚ/RCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
89. Projekt ustawy o reformie 

służb ochrony środowiska 
 
 
PRIORYTET  
 
 
 
 

Konsolidacja zadań GIOŚ, WIOŚ, CIOŚ, 
KASHUE, KOBIZE, Straży Rybackiej  
i Straży Łowieckiej w Polskiej Agencji 
Środowiska – agencji wykonawczej  
w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. 
 
 
 

Istotą zmian jest stworzenie nowego systemu organizacji 
służb ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, który 
będzie: 
1) konsolidował, porządkował i uproszczał system   
    zarządzania środowiskiem, 
2) optymalizował funkcjonowanie systemu w celu   
    zwiększenia jego sprawności, 
3) optymalizował wydatki budżetowe. 
 

 
MŚ/RCL 

 
 
 
 
 
 
 

Andrzej 
Kraszewski 
Minister 
Środowiska 

90. Projekt ustawy  
o odpadach  
 
 

Konieczność transpozycji przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy. 

Istotą projektu jest : 
-  dostosowanie przepisów w zakresie definicji 

podstawowych pojęć; 
-  rozszerzenie planowania gospodarką odpadami  

o zapobieganie powstawania odpadów; 
-  wprowadzenie celów w zakresie recyklingu wybranych 

rodzajów odpadów; 
-  ujednolicenie zbierania danych/systemu 

sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami; 
-  uproszczenie procedur dotyczących uzyskiwania 

zezwoleń. 

 
MŚ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
 
 
 
 
 
 
 
 

91. Projekt ustawy  
o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uszczelnienie systemu zagospodarowania 
odpadów opakowaniowych oraz konieczność 
notyfikacji przepisów z tego zakresu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt ustawy transponuje przepisy dyrektywy 
94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych. Projekt nakłada na przedsiębiorców 
wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach 
obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych oraz spełnienie wymagań zasadniczych 
dotyczących opakowań. 
 
 
 
 
 

 
MŚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bernard 
Błaszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
92. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o publicznej 
służbie krwi 
 
 
 

Konieczne jest: 
- określenie zasad funkcjonowania 
wszystkich laboratoriów wykonujących 
badania przydatne do leczenia krwią i jej 
składnikami oraz organizacji wykonywania 
tych badań,  

− nałożenie na ww. laboratoria obowiązku 
przestrzegania przepisów  obowiązujących 
w jednostkach organizacyjnych publicznej 
służby krwi  w zakresie ich działania,  
− usankcjonowania nadzoru merytorycznego 
centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
nad laboratoriami, które wykonują badania 
w zakresie immunologii transfuzjologicznej 
i które są umiejscowione poza strukturami 
stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, 

− uregulowanie kwalifikacji kierownika banku 
krwi i zakresu jego szkolenia, 

−  określenie ramowego programu szkoleń 
diagnostów laboratoryjnych i techników 
analityki medycznej, wykonujących badania 
z zakresu serologii transfuzjologicznej, 

− umożliwienie autoryzacji wyników badań na 
odległość przez uprawnioną osobę, 

− wprowadzenie zasad dotyczących 
gospodarki osoczem, 

− doprecyzowanie sposobu prowadzenia 
rejestru dawców krwi przez centra 
krwiodawstwa, 

− doprecyzowanie przywilejów 
przysługujących dawcom krwi, 

− uregulowanie kwestii odpłatności za krew 
rzadkich grup, 

 

Główne cele projektu: 
1. Poprawa organizacji publicznej służby krwi   
    w szczególności organizacji krwiolecznictwa. 
2. Poprawa bezpieczeństwo funkcjonowania   
    laboratoriów, które wykonują badania za zakresu  
    immunologii transfuzjologicznej. Obecnie wiele  
    laboratoriów niebędących w strukturach szpitala  
    wykonuje badania w zakresie immunologii  
    transfuzjologicznej, m. in. na zlecenie zakładów opieki  
    zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego. Nie podlegają  
    one jednak nadzorowi merytorycznemu centrów  
    krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 
3. Zmiana organizacji sposobu dokonywania autoryzacji  
    wyników,  wpłynie korzystnie na racjonalne  
    wykorzystywanie potencjału wykwalifikowanego  
    personelu medycznego. 
4. Zwiększenie bezpieczeństwa leczenia krwią poprzez  
    egzekwowanie regularnych szkoleń personelu  
    medycznego. 
5. Doprecyzowanie przywilejów honorowych dawców  
    krwi, co wpłynie pozytywnie na utrzymanie stałej   
    grupy dawców. 
6. Celem projektu ustawy jest także wdrożenie Dyrektyw:  
- 2002/98/WE (termin implementacji – 8.02.2005 r.),  
- 2005/61/WE (termin implementacji – 31.08.2006 r.),  
- 2005/62/WE (termin implementacji – 31.08.2006 r.). 
 

 
MZ 

Marek Haber 
Podsekretarz 
Stanu 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
− dokonanie zmiany zapisów dotyczących 

wydawanego dawcom przez centra 
krwiodawstwa posiłku profilaktycznego.  

Implementacja dyrektyw dotyczących 
warunków i zasad gospodarki krwią i jej 
składnikami, tj. dostosowania polskich 
regulacji prawnych do standardów Unii 
Europejskiej. Dotychczas nie dokonano 
poprawnej transpozycji dyrektyw do 
polskiego prawodawstwa w zakresie regulacji 
dotyczących w szczególności kwestii: 
-  procedury pobierania krwi i jej składników, 
-  niezbędnego zakresu badań donacji,  
-  procedury weryfikacji wydawania krwi lub   
   składników, 
-  rejestracji danych dotyczących śledzenia  
   losów krwi, 
-  obowiązku wprowadzenia kodu znakowania  
   krwi i jej składników.   
 

93. Projekt ustawy – Prawo 
antykorupcyjne 
 
 
PRIORYTET  

Dotychczasowe przepisy są zróżnicowane  
dla różnych grup funkcjonariuszy publicznych 
oraz nieprecyzyjne, co prowadzi  
do uznaniowości interpretacyjnych. 
Przepisy będą uwzględniać rekomendacje 
grupy GRECO. 

Stworzenie jednolitego prawa dla wszystkich 
funkcjonariuszy publicznych, mającego na celu 
zapobieganie nadużywania władzy i nepotyzmowi. 

KPRM 
/RCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Pitera 
Sekretarz Stanu  
w KPRM 
 
Pełnomocnik 
Rządu  
ds. Opracowania 
Programu 
Zapobiegania 
Nieprawidłowoś
ciom  
w Instytucjach 
Publicznych 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1)

94. 

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o organizacji i 
funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych 

 
 
PRIORYTET  

Celem interwencji regulacyjnej jest poprawa 
efektywności funkcjonowania otwartych 
funduszy emerytalnych, w szczególności w 
zakresie polityki inwestycyjnej, adekwatności 
kapitałowej jak i ograniczenia zmienności 
kapitału emerytalnego w końcowym okresie 
aktywności zawodowej.  

Istotą projektu jest wprowadzenie subfunduszy  
o zróżnicowanym profilu inwestycyjnym pozwalających 
w różnych okresach aktywności zawodowej 
maksymalizować stopę zwrotu lub minimalizować jej 
zmienność. Ponadto, zwiększona zostanie motywacyjna 
rola systemu opłat oraz dostosowane zostaną wymogi 
kapitałowe.  

 
KPRM 

Michał Boni  
Minister-członek 
Rady Ministrów 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
95. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień 
publicznych  
 

 

1) Harmonizacja prawa polskiego z prawem 
unijnym w zakresie zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi przez instytucje 
lub podmioty zamawiające w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa  poprzez 
implementację postanowień dyrektywy 
2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania niektórych 
zamówień na roboty budowlane, dostawy  
i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności  
i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE, w tym         
w szczególności wprowadzenie przejrzystych, 
konkurencyjnych, zapewniających ochronę 
informacji niejawnych oraz bezpieczeństwo 
dostaw zasad i procedur udzielania zamówień 
na usługi, dostawy lub roboty budowlane   
z dziedziny obronności i bezpieczeństwa; 
2) Wprowadzenie zmian korygujących do 
ustawy Prawo zamówień publicznych, które 
są wynikiem dokonanych analiz i przeglądu 
ustawy Prawo zamówień publicznych pod 
kątem zgodności z ciągle zmieniającym się 
prawem europejskim w tym zakresie (m. in.   
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości), a które zostały ujęte   
w założeniach do projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

Istotą projektu jest w szczególności: 
1) implementacja dyrektywy 2009/81/WE z dnia 13 lipca  
    2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania  
    niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy  
    i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające  
    w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa  
    i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE; 
2) zapewnienie większej elastyczności zamawiającym   
    przy udzielaniu zamówień publicznych (klasycznych,  
    sektorowych i obronnych) oraz zwiększenia  
    transparentności udzielania zamówień publicznych;  
3) wprowadzenie zmian korygujących do ustawy Prawo  
    zamówień publicznych, które są wynikiem  
    dokonanych analiz i przeglądu ustawy Prawo  
    zamówień publicznych pod kątem zgodności z ciągle  
    zmieniającym się prawem europejskim w tym zakresie  
    (m. in.  z orzecznictwem Europejskiego Trybunału  
    Sprawiedliwości), a które zostały ujęte w założeniach  
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo  
    zamówień publicznych. 

 
UZP/RCL 

Jacek Sadowy 
Prezes Urzędu 
Zamówień 
Publicznych 
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Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań planowanych w projekcie 

Istota projektu Organ 
odpowiedzialny 

 
 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, 
stanowisko lub 

funkcja)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

LIPIEC - WRZESIE Ń 

96. Projekt ustawy 
budżetowej na rok 2012 
 
 
PRIORYTET   

Realizacja postanowień art. 222 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), a także art. 
139, ust. 1 oraz art. 141 ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
 

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi projektu ustawy 
budżetowej na rok 2012. 

 
MF 

 
 

Hanna 
Majszczyk 
Podsekretarz 
Stanu 

 


