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Program prac legislacyjnych w II półroczu 2008 r. dotyczący projektów rozporządzeń opracowanych  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  

(na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) 
 

Lp. Tytuł aktu Przyczyny i 
potrzeba 
wprowadzenia 
rozwiązań, które 
planuje się 
zawrzeć w 
projekcie 
rozporządzenia 

Istota rozwiązań, 
które planuje się 
zawrzeć w 
projekcie 
rozporządzenia  

Organ 
odpowiedzialny za 
opracowanie 
projektu 
rozporządzenia 

Imię, nazwisko 
osoby 
odpowiedzialnej 
za opracowanie 
projektu 
rozporządzenia 

Adres strony 
Biuletynu 
Informacji 
Publicznej 

Przyczyny 
rezygnacji  
z prac nad 
projektem 
rozporządzenia 

1. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
 i Administracji  
w sprawie sposobu i 
trybu finansowania 
kosztów leków 
wydawanych 
poborowym 
pełniącym służbę  
w formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wykonanie 
upoważnienia 
zawartego w art. 56b 
ust. 3 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. 
o powszechnym 
obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 
2004 r. Nr 241, poz. 
2416 z późn. zm.). 

Celem projektu jest 
określenie sposobu i 
trybu finansowania z 
budżetu państwa, 
kosztów częściowej 
lub całkowitej 
odpłatności za leki 
wydawane przez 
apteki poborowym 
pełniącym służbę w 
oddziałach prewencji 
Policji, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 
 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji (Dz. U. z 
2002 r. Nr 7, poz. 58 
z późn. zm.). 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Ewa Mołczan – 
Departament Zdrowia 

bip.mswia.gov.pl  

2. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego  

Rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 
19 września 2001 r. 
w sprawie 

Celem projektu jest 
wprowadzenie zmian 
polegających na: 

1) dodaniu zapisu, 
zgodnie z którym nie 
wymaga wniosku 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Ewa Mołczan – 
Departament Zdrowia 

bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenie w 
sprawie 
szczegółowych zasad 
i trybu przyznawania 
nagrody rocznej 
osobom kierującym 
niektórymi 
podmiotami 
prawnymi oraz 
wzoru wniosku o 
przyznanie nagrody 
rocznej.  
 

szczegółowych zasad 
i trybu przyznawania 
nagrody rocznej 
osobom kierującym 
niektórymi 
podmiotami 
prawnymi oraz 
wzoru wniosku o 
przyznanie nagrody 
rocznej (Dz. U. Nr 
114, poz. 1226) 
określając zasady i 
tryb przyznawania 
nagrody rocznej 
kierownikom 
samodzielnych 
publicznych 
zakładów opieki 
zdrowotnej MSWiA 
nie uwzględnia 
faktu, iż zgodnie z 
art. 48a ustawy z 
dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 
14, poz. 89 z późn. 
zm.) w Centrum 
Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa 
MSWiA nie 
powołuje się rady 
społecznej – organu, 
który zgodnie z art. 
10 ust. 6 ustawy z 
dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu 
osób kierujących 
niektórymi 

przyznanie nagrody 
rocznej dyrektorowi 
samodzielnego 
publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, w 
którym na podstawie 
odrębnych przepisów 
nie powołuje się rady 
społecznej. 

2) zmianie przepisu  
§ 3 ust. 3 poprzez 
przyjęcie, iż nagroda 
roczna może być 
przyznana 
dyrektorowi 
samodzielnego 
publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
jeżeli zakład ten nie 
przekroczył 
maksymalnego 
rocznego wskaźnika 
przyrostu 
przeciętnego 
miesięcznego 
wynagrodzenia u 
przedsiębiorców, z 
wyjątkiem sytuacji 
określonej w art. 4 
ust. 3a ustawy z dnia 
16 grudnia 1994 r.  
o negocjacyjnym 
systemie 
kształtowania 
przyrostu 
przeciętnych 
wynagrodzeń u 
przedsiębiorców oraz 
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podmiotami 
prawnymi (Dz. U. Nr 
26, poz. 306 z późn, 
zm.) składa wniosek 
w sprawie 
przyznania nagrody 
rocznej dla dyrektora 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
W rozporządzeniu 
nie uwzględniono 
również, iż zgodnie z 
art. 4 ust. 3a ustawy 
z dnia 16 grudnia 
1994 r. o 
negocjacyjnym 
systemie 
kształtowania 
przyrostu 
przeciętnych 
wynagrodzeń u 
przedsiębiorców oraz 
o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 1995 
r. Nr 1, poz. 2 z 
późn. zm.), ustalenie 
przyrostu 
przeciętnego 
miesięcznego 
wynagrodzenia, 
dokonane zgodnie z 
art. 4 ust. 1 lub ust. 3 
ustawy, może ulec 
zmianie, jeżeli 
uzasadnia to zmiana 
sytuacji i możliwości 
finansowych 
przedsiębiorcy.  

o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 1995 
r. Nr 1, poz. 2 z późn. 
zm.). 
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3. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie warunków 
tworzenia i 
wysokości oraz 
sposobu podziału 
funduszu na nagrody 
i zapomogi dla 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu.  

Powyższe 
rozwiązanie prawne 
zastąpi 
dotychczasowe 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 
10 czerwca 2002 r.  
w sprawie warunków 
tworzenia i 
wysokości oraz 
sposobu podziału 
funduszu na nagrody 
roczne, nagrody 
uznaniowe i 
zapomogi dla 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu (Dz. U. z 
2002 r. Nr 77 poz. 
701 oraz z 2003 r. 
 Nr 232, poz. 2340).  
Projektowana 
zmiana korzystnie 
oddziaływać będzie 
na system 
motywacyjny 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu, poprzez 
podniesienie 
wysokości funduszu 
na nagrody i 
zapomogi w 2009 
roku.  Jednocześnie 
uwolnione zostaną 
środki w funduszu 
uposażeń, które 

Celem projektu jest 
konieczność 
wyodrębnienia z 
funduszu uposażeń, 
funduszu nagród 
uznaniowych i 
zapomóg. Aktualny 
mechanizm tworzenia 
funduszu na nagrody 
uznaniowe i 
zapomogi 
powodował 
uszczuplenie 
funduszu uposażeń z 
uwagi na fakt, iż ze 
środków 
przewidzianych na 
uposażenia 
finansowano nagrody 
i zapomogi.  
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Katarzyna 
Kowalewska - 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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przeznaczone 
zostaną na 
wprowadzenie 
dodatku dla 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu za służbę w 
warunkach 
wojennych tzw. 
dodatku wojennego, 
który funkcjonuje w 
innych formacjach 
mundurowych.  

4. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków i trybu 
przyznawania 
pomocy finansowej 
na kształcenie dzieci 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu których 
śmierć nastąpiła w 
związku ze służbą. 

Z uwagi na 
przypadki śmierci 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu, które 
związane były z 
wykonywaniem 
zadań służbowych, 
koniecznym jest 
określenie uprawnień 
Szefa Biura Ochrony 
Rządu do 
przyznawania 
pomocy finansowej 
na kształcenie dzieci 
wzmiankowanych 
funkcjonariuszy 
podległej mu 
formacji, będących 
na ich utrzymaniu.  
 

Projekt reguluje 
wypłaty 
wzmiankowanej 
pomocy finansowej, 
które następować 
będą w dwóch ratach, 
płatnych w terminach 
określonych w § 5 
projektu. Sposób 
dokonywania 
ustalenia wysokości 
przysługującego 
świadczenia, nie 
różnicuje wysokości 
przyznawanej 
pomocy na 
kształcenie dzieci 
zmarłych 
funkcjonariuszy od 
należnego im 
uposażenia w chwili 
śmierci. Projekt 
uwzględnia również, 
iż odniesienie 
wysokości należnej 
pomocy do 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Katarzyna 
Kowalewska - 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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przeciętnego 
uposażenia 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu, daje 
gwarancje 
zwiększania jej 
wysokości w związku 
z tym, iż ulegać 
zmianie będą 
składniki mające 
wpływ na fundusz 
uposażeń w Biurze 
Ochrony Rządu. 
Wprowadzenie 
powyższego 
uprawnienie dla 
dzieci zmarłych 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony  
Rządu zabezpieczy 
ich potrzeby.  
W obecnym stanie 
prawnym możliwości 
takiej Szef Biura 
Ochrony Rządu nie 
posiadał.   

5. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie zakresu, 
warunków i trybu 
wykonywania przez 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu zadań ochrony 
polskich 

Usprawnienia 
wykonywania przez 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu zadań 
ochrony polskich 
przedstawicielstw 
dyplomatycznych, 
urzędów 
konsularnych oraz 
przedstawicielstw 
przy organizacjach 

Celem projektu jest 
wprowadzenie 
funkcji dowódcy, 
którego wyznaczał 
będzie Szef Biura 
Ochrony Rządu 
spośród 
funkcjonariuszy 
realizujących zadania 
służbowe w polskich 
przedstawicielstwach 
dyplomatycznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
 

Katarzyna 
Kowalewska - 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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przedstawicielstw 
dyplomatycznych, 
urzędów 
konsularnych oraz 
przedstawicielstw 
przy organizacjach 
międzynarodowych 
poza granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

międzynarodowych 
poza granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Dowódcy 
powierzono zadania 
polegające na 
zapewnieniu 
sprawnego 
współdziałania 
podległych mu 
funkcjonariuszy z 
kierownikiem 
placówki. Zmieniono 
brzmienie § 4 
proponując, by 
Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
porozumieniu z 
Ministrem Spraw 
Zagranicznych i 
Ministrem Obrony 
Narodowej 
podejmował decyzję 
o uznaniu placówki 
za placówkę 
wysokiego stopnia 
zagrożenia i wykaz 
takich placówek 
przesyłał Szefowi 
Biura Ochrony 
Rządu. 
Wzmiankowany 
zabieg legislacyjny 
koresponduje z 
brzmieniem art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 16 
marca 2001 r. o 
Biurze Ochrony 
Rządu, który to 
przepis wyraźnie 
wskazuje, iż Szef 
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Biura Ochrony Rządu 
podlega ministrowi 
właściwemu do 
spraw wewnętrznych. 
W pełni zatem 
zasadna jest 
propozycja, aby Szef 
Biura Ochrony Rządu 
otrzymywał decyzję 
skutkującą 
podejmowaniem 
działań w ramach 
realizacji 
ustawowych zadań 
wprost od Ministra 
Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji. 
Przewidziano, iż 
szczegółowy sposób 
wykonywania zadań 
z zakresu ochrony 
placówek 
dyplomatycznych 
zostanie określony w 
instrukcji ochrony 
obiektu. Określono, 
iż Biuro Ochrony 
Rządu bierze udział 
nie tylko w realizacji 
zadań ochronnych, 
lecz także, zgodnie z 
art. 11 pkt 1 ustawy 
 o Biurze Ochrony 
Rządu w jej 
planowaniu. 
Zrezygnowano 
 z uzależnienia 
delegowania 
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funkcjonariusza 
Biura Ochrony Rządu 
do ochrony placówek 
od jego wniosku, 
bowiem realizacja 
ustawowych zadań 
formacji nie powinna 
być uzależniona od 
woli funkcjonariuszy. 
Określono, iż 
funkcjonariuszowi 
oddelegowanemu do 
ochrony placówki 
przysługują 
należności 
wynikające  
z przepisów 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 
2 grudnia 2002 roku 
w sprawie wysokości  
i warunków 
przyznawania 
funkcjonariuszom 
Biura Ochrony Rządu 
należności 
pieniężnych za 
podróże służbowe 
( Dz. U. Nr 208, poz. 
1773). Zobligowano 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych do 
zapewnienia 
funkcjonariuszom 
Biura Ochrony Rządu 
zakwaterowania 
zgodnie ze 
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standardami 
przyjętymi dla służby 
zagranicznej na 
terenie placówki lub 
w najbliższej okolicy 
oraz  do pokrycia 
jego kosztów.    

6. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie warunków  
i trybu 
przeprowadzania 
postępowania 
dyscyplinarnego 
wobec 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu. 

Opracowanie 
projektu 
rozporządzenia w 
sprawie warunków i 
trybu 
przeprowadzania 
postępowania 
dyscyplinarnego 
wobec 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu podyktowane 
jest potrzebą 
przyspieszenia 
prowadzenia 
postępowań w 
związku z 
naruszeniem 
dyscypliny 
służbowej przez 
funkcjonariuszy 
niniejszej formacji. 
 

Projekt przewiduje 
możliwość 
dobrowolnego 
poddania się karze 
przez obwinionego  
w postępowaniu 
dyscyplinarnym  
bez przeprowadzania 
postępowania 
dowodowego.  
Po wypełnieniu 
przesłanek 
wskazanych w 
niniejszej normie 
prawnej możliwe 
będzie ukaranie karą 
wybraną przez 
obwinionego. 
Orzekanie w 
projektowanym 
przypadku następuje 
na podstawie 
zebranych dowodów 
w postępowaniu 
wyjaśniającym, 
dyscyplinarnym lub 
dowodów w postaci 
dokumentów 
złożonych przez 
obwinionego.  
Nadto, odwołanie się 
do §10 ust. 2 i 3 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Katarzyna 
Kowalewska - 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl Zgłoszone przez 
Rządowe Centrum 
Legislacji uwagi, 
wskazywały na 
zasadność 
ponownego 
rozważenia treści 
przedmiotowego 
aktu 
normatywnego 
jako całości, 
głównie z powodu 
nieadekwatności 
treści całego, 
aktualnie 
obowiązującego 
rozporządzenia w 
stosunku do innych 
postępowań 
dyscyplinarnych.  
Rządowe Centrum 
Legislacji zwróciło 
również uwagę, iż 
zakres aktualnie 
obowiązującej 
regulacji prawnej 
w przeważającej 
materii należy do 
materii ustawowej.  
Biuro Ochrony 
Rządu uznało 
niniejszą uwagę za 
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rozporządzenia 
wskazuję, że 
orzekający po 
wysłuchaniu 
obwinionego i 
złożeniu przez niego 
wyjaśnień sporządza 
notatkę służbową, 
która staję się 
również podstawą 
orzeczenia. Takie 
uregulowanie 
projektowanej 
instytucji daje 
możliwość bez 
naruszania praw 
obwinionego, 
znaczne skrócenie 
postępowania 
dyscyplinarnego w 
przypadku w pełni 
poprawnego 
zastosowania tej 
instytucji. 
Projekt również 
reguluje kwestie 
porządkujące, a 
dotyczące czasu 
trwania postępowania 
dyscyplinarnego. 
Dotychczasowe 
normy prawne nie 
wskazywały terminu 
właściwego dla 
prowadzenia 
postępowania 
dyscyplinarnego. 
Czas prowadzenia 
przedmiotowego 

zasadną. 
Jednocześnie mając 
na względzie fakt, 
iż aktualnie 
obowiązujące 
rozporządzenie 
winno zostać 
znowelizowane w 
taki sposób, aby 
część materii 
została 
uwzględniona w 
ustawie z dnia 16 
marca 2001 roku o 
Biurze Ochrony 
Rządu ( Dz. U.  
z 2004 r. Nr 163, 
poz. 1712, Nr 210, 
poz. 2135, Nr 104, 
poz. 107 i 711 oraz 
z 2008 r. Nr 66, 
poz. 402).  
Niniejsze 
twierdzenie 
związane jest z 
faktem 
wskazującym, iż 
prawa i obowiązki 
osób winne być 
regulowane 
normami prawnymi 
wynikającymi z 
aktu prawnego 
rangi ustawowej.  
Z tego też względu, 
zasadnym wydaje 
się być 
wprowadzenie 
przedmiotowej 
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postępowania 
zakreślony był 
jedynie ramami 
wskazanymi przez 
przedawnienie 
wszczęcia 
postępowania 
dyscyplinarnego i 
przedawnienie 
wykonania 
orzeczonej kary 
dyscyplinarnej. 
Projektowane zapisy 
wprowadzają węższy 
termin dla toczących 
się postępowań 
dyscyplinarnych, tj. 
30 dni licząc od dnia 
wszczęcia. Jedynie w 
uzasadnionych 
przypadkach 
przełożony 
dyscyplinarny może 
przedłużyć termin do 
prowadzenia 
postępowania, co 
niewątpliwie będzie 
musiało zostać 
wykazane. 
Przedmiotowe 
zmiany podyktowane 
zostały koniecznością 
skrócenia czasu 
trwania postępowań 
dyscyplinarnych jak i 
dyscyplinowania 
prowadzących 
postępowanie do 
przestrzegania 

materii do norm 
prawnych 
przywołanej 
ustawy i 
uregulowanie zasad 
i trybu 
postępowania 
dyscyplinarnego w 
sposób 
kompleksowy, bez 
narażenia się na 
ewentualny zarzut 
niekonstytucyjnośc
i aktu prawnego. 
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wskazanego terminu, 
dając jedynie w 
uzasadnionych 
przypadkach 
możliwość jego 
przedłużenia. 

7. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie wysokości  
i warunków 
przyznawania 
rocznych nagród 
uznaniowych oraz 
zapomóg dla 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu. 

Dotychczasowe 
ograniczenie kwoty 
zapomogi do 
wysokości 
jednokrotnego 
uposażenia 
funkcjonariusza 
Biura Ochrony 
Rządu 
uniemożliwiało 
udzielenie 
funkcjonariuszowi 
efektywnej pomocy.  
Pogorszenie 
warunków bytowych 
funkcjonariusza 
należy rozumieć 
szeroko: będzie to 
więc zarówno 
poważny wypadek 
losowy, np. pożar 
mieszkania, jak też 
uszczuplenie budżetu 
gospodarstwa 
domowego poprzez 
konieczność 
ponoszenia wysokich 
kosztów związanych 
z leczeniem 
funkcjonariusza lub 
członków jego 
rodziny. 
Ograniczenie 

Celem projektu jest 
wprowadzenie 
możliwości 
przyznawania 
 funkcjonariuszowi, 
którego warunki 
bytowe uległy 
pogorszeniu, 
zapomogi pieniężnej 
w wysokości do 
sześciokrotności 
uposażenia 
zasadniczego 
funkcjonariusza w 
stopniu plutonowego 
z wysługą do 2 lat, 
według stawki 
przewidzianej dla 29 
grupy uposażenia 
zasadniczego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Agnieszka Iracka –
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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pomocy dla 
funkcjonariusza do 
jednokrotnego 
uposażenia 
zasadniczego wraz z 
dodatkami o 
charakterze stałym 
powodowało , iż 
pomoc ta miała 
charakter 
iluzoryczny. 
Projektowana 
zmiana 
przedmiotowego 
rozporządzenia 
wychodzi więc 
naprzeciw 
potrzebom 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu, którzy 
wskutek zdarzeń 
losowych znaleźli się 
w trudnych 
warunkach 
bytowych.  

8. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie dodatków  
do uposażenia 
zasadniczego 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu. 

Regulacja 
podyktowana jest 
potrzebą 
wprowadzenia 
należności 
rekompensującej 
funkcjonariuszom 
Biura Ochrony 
Rządu pełnienie 
służby w warunkach 
bezpośredniego 
zagrożenia dla życia 
lub zdrowia. 

Celem projektu jest 
wprowadzenie 
dodatku za służbę na 
froncie w czasie 
wojny lub w strefie 
działań wojennych w 
wysokości do 90%  
uposażenia 
bazowego.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
 

Katarzyna 
Kowalewska – 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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9. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie ekwiwalentu 
pieniężnego w 
zamian za rezygnację 
z lokalu 
mieszkalnego dla 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu. 

Przedmiotowy 
projekt wprowadza 
możliwość wypłaty 
ekwiwalentu 
pieniężnego w 
zamian za 
rezygnację z lokalu 
mieszkalnego poza 
kolejnością 
wynikającą 
wyłącznie z 
kolejności złożenia 
wniosku przez 
funkcjonariusza.  

Przedmiotowy 
projekt zakłada 
możliwość wypłaty 
poza kolejnością 
określoną w 
dotychczasowym 
rozporządzeniu. 
Decydowałby o tym 
ważny interes 
służbowy. 
Proponowane 
rozwiązanie jest 
identyczne z już 
funkcjonującym w 
rozporządzeniu 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 
24 czerwca 2002 r.  
w sprawie lokali 
mieszkalnych dla 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu 
(Dz. U. Nr 99, poz. 
899); (§ 6 ust. 2).  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Katarzy  
Kowalewska –  
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  

10. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
obowiązków  
w zakresie 
finansowania 
 i utrzymywania 
przejść granicznych, 
przejść 
turystycznych, 
miejsc przekraczania 
granicy na szlakach 
turystycznych oraz 
punktów nocnego 

Dotychczasowe 
regulacje nie 
uwzględniały 
specyfiki lotniczych 
przejść granicznych i 
wprowadzały 
jednolite rozwiązania 
dla wszystkich 
rodzajów przejść 
granicznych. 
Koniecznym jest 
rozszerzenie 
obowiązku 
utrzymania służb 

Celem projektu jest 
skonkretyzowanie 
treści 
znowelizowanego  
art. 17 ustawy  
o ochronie granicy 
państwowej – 
szczegółowe 
unormowanie 
obowiązków 
organów 
państwowych i 
zarządzających 
lotniskami w zakresie 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Szymon Grygiel – 
Departament Unii 
Europejskiej i 
Współpracy 
Międzynarodowej  
oraz 
 Michał Szymocha –
Departament Prawny 

bip.mswia.gov.pl  
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postoju na rzekach 
granicznych, ich 
wyposażenia w 
sprzęt, a także 
organów właściwych 
do osadzania i 
utrzymywania 
znaków granicznych 
na morskich wodach 
wewnętrznych. 
 

granicznych na 
lotniskach na 
zarządzających 
lotniskami. W tym 
celu opracowany 
został projekt 
zmiany ustawy o 
ochronie granicy 
państwowej, 
zmieniający 
brzmienie art. 17 
przywołanej ustawy. 
Zmiana ta 
spowoduje 
konieczność wydania 
nowego 
rozporządzenia w 
sprawie obowiązków 
w zakresie 
finansowania i 
utrzymania przejść 
granicznych. 

utrzymywania przejść 
granicznych.   

11. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
wielokrotności 
kwoty bazowej, 
stanowiącej 
przeciętne 
uposażenie 
policjantów. 

W ustawie z dnia 12 
stycznia 2007 r.  
o ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, 
Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w 
latach 2007- 2009” 
(Dz. U. Nr 35, poz. 
213) jednym z 
realizowanych 
zamierzeń jest 
wzmocnienie 
motywacyjnego 
systemu uposażeń 

Projekt zakłada 
ustalenie od  
1 stycznia 2009 r. 
wielokrotności kwoty 
bazowej stanowiącej 
przeciętne uposażenie 
policjantów na 2,65, 
tj. wzrost o 0,17 w 
stosunku do roku 
poprzedniego. 
Wielkość wzrostu 
wynika z załącznika 
nr 4 do ustawy  o 
ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji (...)”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – 
Departament Budżetu 

bip.mswia.gov.pl  
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funkcjonariuszy 
Policji, poprzez 
podwyższenie 
wskaźników 
wielokrotności 
kwoty bazowej 
stanowiącej 
przeciętne 
uposażenie 
funkcjonariuszy. 
Stosownie do art. 99 
ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o 
Policji wielokrotność 
kwoty bazowej 
określa Rada 
Ministrów w formie 
rozporządzenia. 

12. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
wielokrotności 
kwoty bazowej, 
stanowiącej 
przeciętne 
uposażenie 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. 

W ustawie z dnia 12 
stycznia 2007 r.  
o ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, 
Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w 
latach 2007- 2009” 
(Dz. U. Nr 35, poz. 
213) jednym z 
realizowanych 
zamierzeń jest 
wzmocnienie 
motywacyjnego 
systemu uposażeń 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, 
poprzez 

Projekt zakłada 
ustalenie od 
 1 stycznia 2009 r. 
wielokrotności kwoty 
bazowej stanowiącej 
przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej na 
2,67, tj. wzrost o 0,17 
w stosunku do roku 
poprzedniego. 
Wielkość wzrostu 
wynika  
z załącznika nr 4 do 
ustawy   
o ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji (...)”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – 
Departament Budżetu 

bip.mswia.gov.pl  
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podwyższenie 
wskaźników 
wielokrotności 
kwoty bazowej 
stanowiącej 
przeciętne 
uposażenie 
funkcjonariuszy. 
Stosownie do art. 
103 ustawy z dnia 12 
października 1990 r. 
o Straży Granicznej 
wielokrotność kwoty 
bazowej określa 
Rada Ministrów  
w formie 
rozporządzenia. 

13. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
wielokrotności 
kwoty bazowej, 
stanowiącej 
przeciętne 
uposażenie 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu. 

W ustawie z dnia 12 
stycznia 2007 r.  
o ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, 
Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w 
latach 2007- 2009” 
(Dz. U. Nr 35, poz. 
213) jednym z 
realizowanych 
zamierzeń jest 
wzmocnienie 
motywacyjnego 
systemu uposażeń 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony 
Rządu, poprzez 
podwyższenie 

Projekt zakłada 
ustalenie od  
1 stycznia 2009 r. 
wielokrotności kwoty 
bazowej stanowiącej 
przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu 
na 2,76, tj. wzrost  
o 0,18 w stosunku do 
roku poprzedniego. 
Wielkość wzrostu 
wynika z załącznika 
nr 4 do ustawy   
o ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji (...)”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – 
Departament Budżetu 

bip.mswia.gov.pl  
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wskaźników 
wielokrotności 
kwoty bazowej 
stanowiącej 
przeciętne 
uposażenie 
funkcjonariuszy. 
Stosownie do art. 90 
ustawy z dnia 16 
marca 2001 r.  
o Biurze Ochrony 
Rządu wielokrotność 
kwoty bazowej 
określa Rada 
Ministrów w formie 
rozporządzenia. 

14. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
wielokrotności 
kwoty bazowej, 
stanowiącej 
przeciętne 
uposażenie 
funkcjonariuszy 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 

W ustawie z dnia 12 
stycznia 2007 r.  
o ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, 
Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w 
latach 2007- 2009” 
(Dz. U. Nr 35, poz. 
213) jednym z 
realizowanych 
zamierzeń jest 
wzmocnienie 
motywacyjnego 
systemu uposażeń 
funkcjonariuszy 
Państwowej Straży 
Pożarnej, poprzez 
podwyższenie 
wskaźników 

Projekt zakłada 
ustalenie od  
1 stycznia 2009 r. 
wielokrotności kwoty 
bazowej stanowiącej 
przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy 
Państwowej Straży 
Pożarnej na 2,59, tj. 
wzrost o 0,22 w 
stosunku do roku 
poprzedniego. 
Wielkość wzrostu 
wynika z załącznika 
nr 4 do ustawy   
o ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji (...)”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – 
Departament Budżetu 

bip.mswia.gov.pl  
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wielokrotności 
kwoty bazowej 
stanowiącej 
przeciętne 
uposażenie 
funkcjonariuszy. 
Stosownie do art. 85 
ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o 
Państwowej Straży 
Pożarnej 
wielokrotność kwoty 
bazowej określa 
Rada Ministrów  
w formie 
rozporządzenia. 

15. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie warunków, 
jakim powinny 
odpowiadać 
pomieszczenia w 
jednostkach 
organizacyjnych 
Policji przeznaczone 
dla osób 
zatrzymanych lub 
doprowadzonych w 
celu wytrzeźwienia, 
oraz regulaminu 
pobytu w tych 
pomieszczeniach. 
 
 

Obowiązujące 
brzmienie przepisu 
znacznie utrudnia 
zachowanie 
odpowiedniego  
stanu sanitarno –
 higienicznego w 
pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych 
w celu 
wytrzeźwienia. 

Celem projektu jest 
zastąpienie w § 6 ust. 
1 pkt 8 oraz w § 7 
ust. 8 wyrazów: 
„drewniane” zapisem 
wskazującym na 
konieczność 
wykonania stołów, 
taboretów oraz półek 
z materiałów 
zmywalnych, 
nienasiąkliwych 
 i odpornych na 
działanie środków 
chemicznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Konrad Kalata – 
Państwowa Inspekcja 
Sanitarna 

bip.mswia.gov.pl  
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16. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie wykazu 
wydzielonych 
pomieszczeń 
przeznaczonych dla 
osób zatrzymanych, 
w których mogą być 
odrębnie 
umieszczeni 
tymczasowo 
aresztowani i 
skazani, oraz 
warunków, którym 
pomieszczenia te 
muszą odpowiadać.  

Obowiązujące 
brzmienie przepisu 
znacznie utrudnia 
zachowanie 
odpowiedniego  
stanu sanitarno –
 higienicznego w 
pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych. 

Celem projektu jest 
zastąpienie w § 8 pkt 
8 oraz w § 9 ust. 7 
wyrazów: 
„drewniane” zapisem 
wskazującym na 
konieczność 
wykonania stołów, 
taboretów oraz półek 
z materiałów 
zmywalnych, 
nienasiąkliwych  
i odpornych na 
działanie środków 
chemicznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Konrad Kalata – 
Państwowa Inspekcja 
Sanitarna 

bip.mswia.gov.pl  

17. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie warunków, 
jakim powinny 
odpowiadać 
pomieszczenia  
w jednostkach 
organizacyjnych 
Straży Granicznej 
przeznaczone dla 
osób zatrzymanych, 
oraz regulaminu 
pobytu w tych 

Obowiązujące 
brzmienie przepisu 
znacznie utrudnia 
zachowanie 
odpowiedniego 
 stanu sanitarno –
 higienicznego w 
pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych. 

Celem projektu jest 
zastąpienie w § 6 ust. 
1 pkt 8 oraz w § 7 
ust. 8 wyrazów: 
„drewniane” zapisem 
wskazującym na 
konieczność 
wykonania stołów, 
taboretów oraz półek 
z materiałów 
zmywalnych, 
nienasiąkliwych i 
odpornych na 
działanie środków 
chemicznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Konrad Kalata – 
Państwowa Inspekcja 
Sanitarna 

bip.mswia.gov.pl  
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pomieszczeniach.  
18. Projekt 

rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych             
i Administracji             
w sprawie nadania 
osobowości prawnej 
,,Katolickiemu 
Centrum Edukacji 
Młodzieży ,,Kana” 
 z siedzibą w 
Szczucinie”. 

Wniosek Diecezji 
Tarnowskiej 
Kościoła 
Katolickiego                
w RP. 

Celem projekt jest 
nadanie osobowości 
prawnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Stefan Wasilewicz -
Departament Wyznań 
Religijnych oraz 
Mniejszości 
Narodowych                 
i Etnicznych 

bip.mswia.gov.pl  

19. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych             
i Administracji             
uchylającego 
rozporządzenie 
Ministra-Szefa 
Urzędu Rady 
Ministrów                     
w sprawie nadania 
osobowości prawnej 
,,Katolickiemu 
Hospicjum Świętego 
Jerzego im.  
dr Aleksandry 
Gabrysiak                     
w Elblągu”. 

Wniosek Diecezji 
Elbląskiej Kościoła 
Katolickiego                
w RP. 

Celem projekt jest 
nadanie osobowości 
prawnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Stefan Wasilewicz -
Departament Wyznań 
Religijnych oraz 
Mniejszości 
Narodowych                 
i Etnicznych 
 

bip.mswia.gov.pl  

20. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  Spraw 
Wewnętrznych             
i Administracji             
w sprawie nadania 
osobowości prawnej 
,,Centrum 

Wniosek Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Celem projekt jest 
nadanie osobowości 
prawnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Stefan Wasilewicz -
Departament Wyznań 
Religijnych oraz 
Mniejszości 
Narodowych                 
i Etnicznych 

bip.mswia.gov.pl  
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Formacyjno-
Szkoleniowe 
,,Księżówka” ”.            

21. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  Spraw 
Wewnętrznych             
i Administracji             
w sprawie nadania 
osobowości prawnej 
,,Diakonii Ruchu 
Światło – Życie 
Diecezji 
Tarnowskiej”. 

Wniosek Diecezji 
Tarnowskiej 
Kościoła 
Katolickiego                
w RP. 

Celem projekt jest 
nadanie osobowości 
prawnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Stefan Wasilewicz -
Departament Wyznań 
Religijnych oraz 
Mniejszości 
Narodowych                 
i Etnicznych 

bip.mswia.gov.pl  

22. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  Spraw 
Wewnętrznych             
i Administracji             
w sprawie nadania 
osobowości prawnej 
,,Saletyńskiemu 
Funduszowi 
Misyjnemu 
Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy 
Saletynów”. 

Wniosek Prowincji 
Polskiej 
Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy 
Saletynów. 

Celem projekt jest 
nadanie osobowości 
prawnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Stefan Wasilewicz -
Departament Wyznań 
Religijnych oraz 
Mniejszości 
Narodowych                 
i Etnicznych 

bip.mswia.gov.pl  

23. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  Spraw 
Wewnętrznych             
i Administracji             
w sprawie nadania 
osobowości prawnej 
,,Diakonatowi 
Powierniczemu 
,,Betezda”. 
 
 

Wniosek Kościoła 
Baptystów w RP. 

Celem projekt jest 
nadanie osobowości 
prawnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Stefan Wasilewicz -
Departament Wyznań 
Religijnych oraz 
Mniejszości 
Narodowych                 
i Etnicznych 

bip.mswia.gov.pl  
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24. Projekt 
rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie określenia 
gmin i miejscowości, 
w których stosuje się 
szczególne zasady 
odbudowy, 
remontów i rozbiórek 
obiektów 
budowlanych 
zniszczonych lub 
uszkodzonych w 
wyniku działania 
żywiołu. 

Przyczyną 
opracowania 
projektu są straty 
spowodowane przez 
klęski żywiołowe 
 w 2007 roku i   
I półroczu 2008 r.   

Celem projektu jest 
umożliwienie 
podmiotom 
skorzystania 
 z uproszczonej 
procedury 
postępowania przed 
organami 
administracji 
architektoniczno-
budowlanej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Paweł Kwaśniak – 
Biuro do Spraw 
Usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych 

bip.mswia.gov.pl  

25. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji   
w sprawie wzoru 
formularza wniosku 
o uznanie za 
obywatela polskiego 
oraz liczby 
 i wymogów 
dotyczących 
fotografii 
dołączanych do 
wniosku. 

Akt wykonawczy do 
nowej ustawy 
o obywatelstwie 
polskim. 

Celem projektu jest 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Mateusz Sora – 
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa 
 i Repatriacji 

bip.mswia.gov.pl  

26. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie wzoru 

Akt wykonawczy do 
nowej ustawy  
o obywatelstwie 
polskim. 

Celem projektu jest 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Mateusz Sora – 
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa  
i Repatriacji 

bip.mswia.gov.pl  
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formularza wniosku 
o przywrócenie 
obywatelstwa 
polskiego oraz liczby 
i wymogów 
dotyczących 
fotografii 
dołączanych do  
wniosku. 

27. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie wzoru 
formularza wniosku 
o potwierdzenie 
posiadania lub utraty 
obywatelstwa 
polskiego. 

Akt wykonawczy do 
nowej ustawy  
o obywatelstwie 
polskim. 

Celem projektu jest 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Mateusz Sora – 
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa i 
Repatriacji 

bip.mswia.gov.pl  

28. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie rozliczania 
rocznego i 
miesięcznego 
wypłaconych kwot 
emerytur lub rent 
inwalidzkich oraz 
sposobu ich 
zmniejszania.  

Dostosowanie 
przepisów 
wykonawczych do 
zapadłego w dniu  
15 kwietnia 2008 r. 
orzeczenia 
Trybunału 
Konstytucyjnego  
w zakresie 
dopuszczalności 
ograniczania 
policyjnych 
świadczeń 
emerytalno-
rentowych. 

Projekt przewiduje 
zmianę zasad 
ograniczania 
policyjnych 
świadczeń z uwagi na 
osiągane dodatkowe 
przychody w 
przedziale 70%-
130% przeciętnego 
miesięcznego 
wynagrodzenia. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Grzegorz Nalazek – 
Zakład Emerytalno-
Rentowy 
 

bip.mswia.gov.pl  

29. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 

Projekt 
rozporządzenia 
zawiera niezbędne 
regulacje dotyczące 

W wyniku 
przeprowadzonej 
szczegółowej analizy 
funkcjonowania 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

bryg. Dariusz 
Marczyński – 
Zastępca Dyrektora 
Biura ds. Ochrony 

bip.mswia.gov.pl  
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Administracji w 
sprawie 
szczegółowych zasad 
organizacji 
krajowego systemu 
ratowniczo - 
gaśniczego. 

rozwiązań 
systemowych w 
ratownictwie, które 
dotychczas nie były 
ujęte w żadnym 
jednolitym i spójnym 
akcie prawnym i 
służy wyłącznie 
poprawie organizacji 
ratowania życia i 
zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska i 
mienia - w ramach 
krajowego systemu 
ratowniczo - 
gaśniczego, zgodnie 
z zasadami 
zawartymi w ustawie 
o ochronie 
przeciwpożarowej, z 
upoważnienia której 
rozporządzenie 
powinno zostać 
wydane. 

krajowego systemu 
ratowniczo - 
gaśniczego 
przedmiotowy 
projekt dokonuje 
zmian w zakresie: 
organizacji systemu 
ratowniczego na 
obszarze powiatu, 
województwa i kraju, 
organizacji systemu 
ratowniczego w 
walce z pożarami i 
innymi klęskami 
żywiołowymi, 
ratownictwa 
technicznego, 
chemicznego, 
ekologicznego i 
medycznego,  
dysponowania do 
działań ratowniczych, 
kierowania 
działaniem 
ratowniczym,  
prowadzenia 
dokumentacji działań 
ratowniczych oraz 
dokumentacji 
funkcjonowania 
systemu 
ratowniczego, 
organizacji odwodów 
operacyjnych 
systemu 
ratowniczego, 
organizacji stanowisk 
kierowania. 
Zmiany te mają na 

Ludności i Obrony 
Cywilnej KG PSP 
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celu udoskonalenie 
zasad 
funkcjonowania 
krajowego systemu 
ratowniczo – 
gaśniczego. 

30. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie 
przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg 
pożarowych. 

Konieczność 
racjonalizacji w 
ustalaniu ilości wody 
do celów 
przeciwpożarowych 
do zewnętrznego 
gaszenia pożaru, 
lokalizacji 
hydrantów 
zewnętrznych i ich 
parametrów. 
Konieczność 
zapewnienia dostępu 
dla jednostek 
ochrony 
przeciwpożarowej do 
hydrantów 
zewnętrznych 
podziemnych. 
Konieczność 
uregulowania 
formalnych zasad 
zgłaszania i 
rozpatrywania przez 
komendantów 
wojewódzkich 
Państwowej Straży 
Pożarnej wniosków 
dotyczących 
rozwiązań 
zamiennych  
w stosunku do 
wymaganego 

Projekt przewiduje 
konieczność 
skorelowania 
wymagań w zakresie 
dróg pożarowych w 
dostosowaniu do 
możliwości nowego 
sprzętu i działań 
jednostek ratowniczo 
- gaśniczych. 
Doprecyzowanie 
wymagań w zakresie 
obliczania ilości 
wody do celów 
przeciwpożarowych 
do zewnętrznego 
gaszenia pożaru oraz 
lokalizacji, 
zapewnienia dostępu 
i parametrów dla 
hydrantów 
zewnętrznych. 
Wprowadzenie 
obowiązku 
opracowywania 
wniosku dotyczącego 
rozwiązań 
zamiennych w 
odniesieniu do 
przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg 
pożarowych przez 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. bryg. dr inż. 
Paweł Janik – 
Dyrektor Biura 
Rozpoznawania 
Zagrożeń KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  
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przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg 
pożarowych. 

rzeczoznawców do 
spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
 
 
 

31. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie uzgadniania 
projektu 
budowlanego pod 
względem ochrony 
przeciwpożarowej. 

Konieczność 
przedstawienia dla 
kandydatów na 
rzeczoznawców do 
spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 
sposobu i 
jednoznacznych 
kryteriów oceny ich 
przygotowania 
zawodowego do 
pełnienia tej funkcji. 
Konieczność 
usprawnienia 
procedury 
wyjaśniania spraw i 
odpowiedzialności 
rzeczoznawców do 
spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 
za nieprawidłowości 
w sprawowaniu tej 
funkcji. 
Występowanie 
nieuzasadnionych 
podejrzeń o korupcję 
przy spełnianiu 
funkcji 
rzeczoznawcy do 
spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

  Projekt ma na celu 
doprecyzowanie 
zapisów dotyczących: 
 - sposobu 
przeprowadzania  
oraz kryteriów  
oceny egzaminu 
dla kandydatów na 
rzeczoznawców do 
spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, 
- odpowiedzialności 
rzeczoznawców do 
spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 
za nieprawidłowości 
w sprawowaniu tej 
funkcji. 
Wprowadzenie 
rozwiązań mających 
zapobiegać 
podejrzeniom o 
korupcję na styku 
działań inwestora, 
jednostki 
projektowania, 
rzeczoznawcy do 
spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. bryg. dr inż. 
Paweł Janik – 
Dyrektor Biura 
Rozpoznawania 
Zagrożeń KG PSP  

bip.mswia.gov.pl  
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32. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie uposażenia 
strażaków 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Celem 
przedmiotowego 
projektu jest 
stworzenie podstawy 
prawnej do realizacji 
postanowień ustawy 
z dnia 12 stycznia 
2007 r. o 
ustanowieniu 
„Programu 
modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, 
Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w 
latach 2007 – 2009” 
i ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o 
Państwowej Straży 
Pożarnej w związku 
ze zmianą 
wprowadzoną 
ustawą z dnia 7 
września 2007 r. 

Projekt przewiduje 
podwyższenie grup 
zaszeregowania dla: 
− stanowisk szczebla 
interwencyjnego, 
biorącego 
bezpośredni udział w 
działaniach 
ratowniczych; 
- strażaków 
realizujących zadania 
służbowe w 
codziennym 
rozkładzie czasu 
służby. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

bryg. mgr inż. 
Tomasz Zając - 
Dyrektor Biura Kadr 
i Szkolenia KG PSP  

bip.mswia.gov.pl  

33. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie stanowisk 
służbowych w 
jednostkach 
organizacyjnych 
Państwowej Straży 
Pożarnej, 
maksymalnych 
stopni przypisanych 

Celem zmian jest 
przyporządkowanie 
stanowisk do 
jednego korpusu 
oraz ustalenie 
wymagań 
kwalifikacyjnych 
wprowadzonych w 
przepisie 
„płacowym”. 

Istotą zmian jest 
porządkowanie 
 i upraszczanie 
przepisów prawnych.  
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

bryg. mgr inż. 
Tomasz Zając - 
Dyrektor Biura Kadr 
i Szkolenia KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  
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do poszczególnych 
stanowisk oraz 
dodatkowych 
wymagań 
kwalifikacyjnych, 
jakim powinni 
odpowiadać strażacy 
na określonych 
stanowiskach 
służbowych. 

34. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie ochrony 
przeciwpożarowej 
budynków,  
innych obiektów 
budowlanych 
 i terenów. 

Na podstawie 
zebranych 
doświadczeń i opinii 
komend terenowych, 
zachodzi potrzeba  
uzupełnienia 
rozporządzenia o 
zgłoszone w toku 
prac zagadnienia i 
usunięcie luk 
prawnych. 

Na obecnym etapie, 
trwają prace nad 
analizą zebranych 
uwag, celem 
zbadania ich pod 
względem zasadności 
(ok. 400 uwag). 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. bryg. dr inż. 
Paweł Janik – 
Dyrektor Biura 
Rozpoznawania 
Zagrożeń KG PSP  

bip.mswia.gov.pl  

35. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie wyrobów 
służących 
zapewnieniu 
bezpieczeństwa 
publicznego lub 
ochronie zdrowia 
i życia oraz mienia,  
a także zasad 
wydawania 

Dostosowanie 
wymagań dla grup 
wyrobów. 

Projekt ma na celu 
wprowadzenie zmian 
w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia, oraz 
zmian w 
wymaganiach dla 
poszczególnych grup 
wyrobów. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. bryg. Marek 
Jasiński – 
Dyrektor Biura 
Kwatermistrzowskieg
o KG PSP 
 

bip.mswia.gov.pl  
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dopuszczenia tych 
wyrobów do 
użytkowania, 
dotyczącym 
wyposażenia i 
uzbrojenia 
osobistego strażaka. 

36. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie trybu 
postępowania w 
sprawach 
oświadczeń o stanie 
majątkowym 
strażaków PSP oraz  
wzór oświadczeń o 
stanie majątkowym 
osób pełniących 
funkcje organów 
PSP. 

Konieczność 
skorelowania 
zapisów 
rozporządzenia z 
regulacjami 
prawnymi w zakresie 
ochrony informacji 
niejawnych 
dotyczących trybu 
postępowania w toku 
składania 
oświadczenia o 
stanie majątkowym 
strażaków oraz 
publikacji 
oświadczeń osób 
pełniących funkcje 
organów PSP. 

Projekt zakłada 
doprecyzowanie 
zapisów dotyczących 
trybu postępowania 
strażaka w toku 
składania 
oświadczenia o stanie 
majątkowym oraz 
wprowadzenie 
rozwiązań mających 
na celu umożliwienie 
bezzwłocznej 
publikacji danych 
zawartych w 
oświadczeniu o stanie 
majątkowym osób 
pełniących funkcje 
organów PSP, 
zgodnie z art. 57a ust. 
11 ustawy o PSP. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

bryg. mgr inż. 
Bogusław Śliwa – 
Pełnomocnik ds. 
Ochrony Informacji 
Niejawnych w KG 
PSP 

bip.mswia.gov.pl  

37. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie ramowej 
organizacji komendy 
wojewódzkiej i 
powiatowej 
(miejskiej) PSP. 

Proponowana 
zmiana zmierza do 
doprecyzowania 
organizacji 
wewnętrznej 
komend, uściślają 
zależności służbowe 
funkcjonariuszy i 
pracowników 
realizujących 
zadania komórek 
organizacyjnych  w 

Celem projektu jest  
wprowadzenie 
minimalnej ilości 
etatów do obsługi 
stanowisk kierowania 
w poszczególnych 
kategoriach komend 
powiatowych i 
miejskich 
oraz stworzyć 
możliwość 
zwiększenia 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. bryg.  mgr 
Jarosław Kurek – 
Dyrektor Biura 
Organizacji i 
Nadzoru KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  
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niepełnym wymiarze 
służby/pracy i 
posiadających 
,,podwójną” 
podległość 
służbową. Mają na 
celu doprecyzowanie 
organizacji, gdzie 
realizacja zadań 
ustawowych stwarza 
trudności.  

etatowego dla 
ośrodków szkolenia 
realizujących 
szkolenia 
specjalistyczne o 
zasięgu 
ogólnokrajowym. 

38. Projekt 
rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie nadania 
statutu Komendzie 
Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Zmiany do statutu 
Komendy Głównej 
Państwowej Straży 
Pożarnej 
uzasadnione są 
koniecznością 
ustalenia takiej 
struktury 
organizacyjnej i w 
ślad za tym takiego 
podziału zadań, które 
pozwolą na 
efektywniejszą ich 
realizację. Przyjęte 
rozwiązanie pozwoli 
także na większą 
elastyczność w 
określeniu zadań dla 
komórek 
organizacyjnych w 
przypadku nałożenia 
na organ nowych 
zadań bądź 
konieczności 
przesunięcia 
realizacji 
określonych zadań 
między komórkami 

Projekt przewiduje 
zmiany w stosunku 
do obowiązującego 
statutu polegające na 
nadaniu nowego 
brzmienia § 4, gdzie 
w ust. 1 ustalono 
nową strukturę 
organizacyjną 
Komendy Głównej 
Państwowej Straży 
Pożarnej i odstąpiono 
od dotychczasowej 
praktyki określającej 
zadania komórek 
organizacyjnych, 
które zostaną 
określone w 
Regulaminie 
Organizacyjnym 
Komendy Głównej 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Danuta 
Wojciechowaska – 
Dyrektor Zespołu 
Prawnego KGPSP  

bip.mswia.gov.pl  
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organizacyjnymi.  
39. Projekt 

rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie 
statutu Głównego  
Urzędu Geodezji i 
Kartografii. 

Dotychczasowa 
organizacja 
Głównego Urzędu 
Geodezji i 
Kartografii nie jest 
dostosowana do 
aktualnych zadań 
tego Urzędu, w 
szczególności 
wynikających z 
dyrektywy INSPIRE. 

W projekcie planuje 
się przedstawić 
zmienioną 
organizację 
Głównego Urzędu 
Geodezji  
i Kartografii; planuje 
się między innymi 
powołanie 
Departamentu 
Krajowej 
Infrastruktury 
Informacji 
Przestrzennej oraz 
włączenie 
orzecznictwa 
administracyjnego do 
Departamentu 
Prawnego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Adolf Jankowski – 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  

40. 
Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i 
Administracji  
w sprawie wysokości 
opłat za czynności 
geodezyjne i 
kartograficzne oraz 
udzielanie 
informacji, a także za 
wykonywanie 
wyrysów i wypisów  
z operatu 
ewidencyjnego. 

Dotychczasowe 
rozporządzenie nie 
jest dostosowane do 
aktualnych zbiorów 
informacji 
udostępnianych 
przez organy 
administracji 
geodezyjnej 
i kartograficznej  
oraz usług 
administracyjnych 
świadczonych przez 
te organy. 

W projekcie planuje 
się przedstawić 
propozycję  nowej 
taryfy opłat za: 
1) czynności 
związane z 
prowadzeniem 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego, 
2) udostępnianiem 
informacji  
i materiałów z 
państwowego zasobu 
geodezyjnego 
i kartograficznego 
oraz wykonywanie 
wyrysów i wypisów 
 z operatu 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marta Koselska –  
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Przyczyną 
odstąpienia od prac 
legislacyjnych nad 
ww. projektem są 
zapisy projektu 
ustawy o 
infrastrukturze 
informacji 
przestrzennej, które 
uchylają m.in. 
przepis art. 40 ust. 5 
ustawy Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne, 
zawierający delegację 
dla Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji do 
wydania tego 
rozporządzenia 
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ewidencyjnego. 
41. Projekt 

rozporządzenia Rady 
Ministrów  
w sprawie 
państwowego 
systemu odniesień 
przestrzennych. 

Konieczność 
wydania nowego 
rozporządzenia 
wynika z potrzeby 
dostosowania 
regulacji 
prawnej do zmian 
wynikających  
z postępu 
technologicznego 
zachodzącego w 
dziedzinie geodezji 
i kartografii.  

Zmiany proponowane 
w projekcie 
rozporządzenia 
porządkują przepisy 
związane 
z przeniesieniem i 
utrzymywaniem 
geodezyjnego układu 
odniesienia w Polsce 
oraz układu 
wysokości, 
a także określają 
warunki powodujące 
konieczność ich 
ponownego 
zdefiniowania. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Wiesław Graszka –  
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  

42. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie ewidencji 
gruntów i budynków. 

Zmiana 
rozporządzenia ma 
na celu: 

-dostosowania 
rozporządzenia do 
zmienionych 
przepisów Prawa 
geodezyjnego i 
kartograficznego 
oraz innych ustaw,  
-uzupełnienia 
rozporządzenia o 
przepisy, których 
brak ujawnił się w 
trakcie kilkuletniego 
stosowania tego aktu 
prawnego, 
-wyeliminowania 
ujawnionych  
w rozporządzeniu 
uchybień. 

W projekcie planuje 
się: 

- wyeliminować 
przepisy 
rozporządzenia 
niezgodne z 
przepisami 
ustawowymi  
lub odpowiednio  
zmodyfikować  
takie przepisy 
rozporządzenia,  

 - zmodyfikować  
niektóre nieprecyzyjne  
definicje zawarte w 
rozporządzeniu, 
- uszczegółowić 
zasady prowadzenia 
ewidencji gruntów  
i budynków, w tym 
model obiektów bazy 
danych tej ewidencji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata 
Brzezińska –   
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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43. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie trybu i 
zakresu działania 
Państwowej Rady 
Geodezyjnej i 
Kartograficznej 
i Komisji 
Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza 
Granicami Polski 
oraz zasad 
wynagradzania ich 
członków.  

Od czasu 
wprowadzenia 
rozporządzenia 
uległy zmianie 
niektóre podstawy 
prawne, do których 
odwołuje się 
rozporządzenie. 
Zwiększone zostały 
oczekiwania 
stawiane przed 
Komisją 
Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza 
Granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, zapropono
wane zmiany 
umożliwiają ich 
realizację. 

Celem projektu jest 
wprowadzenie zmian, 
które określają 
zasady finansowania 
Państwowej Rady 
Geodezyjnej i 
Kartograficznej 
i Komisji 
Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza 
Granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 
uściślają zakres 
działań Komisji 
Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza 
Granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Katarzyna 
Przyszewska –  
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  

44. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
opłat za wydanie 
dokumentu 
paszportowego oraz 
ich zwrotu. 

Dostosowanie 
przepisów 
rozporządzenia do 
zmienionej delegacji 
ustawowej i 
umieszczenia w 
ustawie, a nie w 
rozporządzeniu 
przepisów 
materialnych 
regulujących 
ustalanie w drodze 
decyzji 
administracyjnej 
wysokości opłaty 
podlegającej 
zwrotowi w 
przypadku wydania 
decyzji o 

Celem projektu jest 
zróżnicowanie opłaty 
paszportowej w 
zależności od terminu 
ważności dokumentu 
paszportowego oraz 
tryb uiszczania opłat i 
zwrotu opłaty w 
przypadku wydania 
decyzji o 
unieważnieniu 
paszportu. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Piotrak – 
Dyrektor 
Departamentu Spraw 
Obywatelskich  
oraz  
Barbara Kaczmarek – 
Naczelnik WP 

bip.mswia.gov.pl  



 36 
 

unieważnieniu 
paszportu. 

45. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie dokumentów 
paszportowych, trybu 
postępowania w 
przypadku okazania 
w czasie kontroli 
granicznej 
dokumentu 
paszportowego 
unieważnionego, 
nieważnego, 
zniszczonego oraz 
ujawnienia 
fałszerstw lub wad w 
tych dokumentach 
oraz zgłoszenia się 
do kontroli 
granicznej osoby, 
która utraciła 
dokument 
paszportowy. 

Dostosowanie 
przepisów 
rozporządzenia do 
zmienionej delegacji 
ustawowej oraz 
konieczność 
umieszczenia 
przepisów 
określających sposób 
pobierania danych 
biometrycznych 
dotyczących 
odcisków palców i 
zamieszczania ich  
w dokumentach 
paszportowych. 

Celem projektu jest 
określenie sposobu 
pobierania danych 
biometrycznych 
dotyczących 
odcisków palców i 
zamieszczania ich w 
dokumentach 
paszportowych, 
wzory zaświadczeń 
wydawanych przez 
Straż Graniczną w 
przypadku 
zatrzymania 
paszportu i 
zgłoszenia w czasie 
kontroli granicznej 
utraty dokumentu 
paszportowego, 
określenie warunków 
jakie musza spełniać 
fotografie niezbędne 
do wydania 
dokumentu 
paszportowego oraz 
dopuszczalne 
odstępstwa od tych 
warunków 
wynikających ze 
stanu zdrowia, zasad 
wyznania i wieku 
osoby występującej o 
wydanie dokumentu 
paszportowego, 
ustalenie 
dokumentów 
niezbędnych do 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Piotrak – 
Dyrektor 
Departamentu Spraw 
Obywatelskich  
oraz  
Barbara Kaczmarek – 
Naczelnik WP 

bip.mswia.gov.pl  



 37 
 

wydania paszportu. 
46. Projekt 

rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
przeprowadzania 
kontroli podmiotów 
korzystających z 
dostępu do danych ze 
zbioru PESEL oraz 
ogólnokrajowej 
ewidencji wydanych 
i unieważnionych 
dowodów osobistych 
za pomocą 
weryfikacji danych. 

Dostosowanie do 
zmian ustawy o 
zmianie ustawy o 
ewidencji ludności i 
dowodach 
osobistych oraz 
niektórych innych 
ustaw. 

Określenie 
szczegółowego 
sposobu 
przeprowadzania 
kontroli podmiotów 
przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
korzystających z 
dostępu do danych ze 
zbioru PESEL oraz 
ogólnokrajowej 
ewidencji wydanych i 
unieważnionych 
dowodów osobistych 
za pomocą 
weryfikacji danych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Anna Ernst –
Naczelnik Wydziału 
Strategii 
Departamentu 
Centralnych  
Ewidencji 
Państwowych 

bip.mswia.gov.pl  

47. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
wysokości opłat za 
udostępnienie 
danych ze zbiorów 
meldunkowych, 
zbioru PESEL, 
gminnych ewidencji 
wydanych i 
unieważnionych 
dowodów osobistych 
oraz ogólnokrajowej 
ewidencji wydanych 
i unieważnionych 
dowodów osobistych 
oraz warunków  
i sposobu ich 
wnoszenia. 
 
 

Dostosowanie 
regulacji do nowych 
rozwiązań 
ustawowych. 

Celem projektu jest 
określenie wysokości 
opłat za 
udostępnianie  
danych ze zbiorów 
meldunkowych, 
zbioru PESEL 
gminnych ewidencji 
wydanych i 
unieważnionych 
dowodów osobistych 
oraz ogólnokrajowej 
ewidencji wydanych 
i unieważnionych 
dowodów osobistych 
oraz warunków 
 i sposobu ich 
wnoszenia. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Anna Ernst –
Naczelnik Wydziału 
Strategii 
Departamentu 
Centralnych  
Ewidencji 
Państwowych 

bip.mswia.gov.pl  
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48. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie określenia 
wzorów wniosków  
o udostępnienie 
danych z ewidencji 
ludności, zbioru 
PESEL oraz 
ewidencji wydanych 
i unieważnionych 
dowodów 
osobistych. 

Dostosowanie 
regulacji do nowych 
rozwiązań 
ustawowych. 

Celem projektu jest 
określenie wzoru 
wniosków o 
udostępnienie danych 
z ewidencji ludności, 
zbioru PESEL oraz 
ewidencji wydanych 
i unieważnionych 
dowodów 
osobistych.. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Anna Ernst –
Naczelnik Wydziału 
Strategii 
Departamentu 
Centralnych  
Ewidencji 
Państwowych 

bip.mswia.gov.pl  

49. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie opłaty 
ewidencyjnej. 

Dostosowanie 
regulacji do nowych 
rozwiązań, jakie 
mają być 
wprowadzone do 
ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu 
drogowym  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908 z późn. 
zm.). 

Projekt ma na celu 
określenie zmian 
wynikających z 
dodania do ustawy – 
Prawo o ruchu 
drogowym – 
przepisów 
umożliwiających 
pobieranie odsetek  
z tytułu 
nieterminowych 
wpłat opłat 
ewidencyjnych 
stanowiących 
przychody Funduszu 
– Centralna 
Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców. Zmiana 
rozporządzenia 
polegać będzie w 
szczególności na 
dodaniu wzoru 
sprawozdania – 
rozliczanie opłaty 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Piotr Skociński –  
Dyrektor 
Departamentu 
Centralnych 
Ewidencji 
Państwowych 

bip.mswia.gov.pl  
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ewidencyjnej. 
50. Projekt 

rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie 
zarządzenia 
przedterminowych 
wyborów do 
organów jednostek 
samorządu 
terytorialnego. 

Wydanie 
rozporządzeń jest 
uzależnione od  
zaistnienia przyczyn 
uzasadniających 
zarządzenie 
wyborów 
przedterminowych, 
tj.: wygaśnięcie 
mandatu wójta 
(burmistrza, 
prezydenta miasta) 
lub odwołanie 
(rozwiązanie) organu 
stanowiącego 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
O ww. przyczynach 
informują właściwi 
wojewodowie. 

Celem projektu jest 
wyznaczenie daty 
wyborów oraz 
kalendarza 
poszczególnych 
czynności 
wyborczych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Olga Czarnecka –
Departament 
Administracji 
Publicznej  
 

bip.mswia.gov.pl  

51. 
 

Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
zmiany, zniesienia  
i nadania nazw 
niektórych 
miejscowości i ich 
części. 

Wnioski 
zainteresowanych 
gmin. 

Celem projektu jest 
określenie zmiany, 
zniesienia i nadania 
nazw niektórych 
miejscowości i ich 
części. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Sylwia Kochman – 
Departament 
Administracji 
Publicznej  

bip.mswia.gov.pl  

52. 
 

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie warunków i 
sposobu hodowania 
 i utrzymania psów 
rasy uznawanej za 
agresywną. 

W projekcie ustawy 
o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze 
zmianami w 
organizacji i 
podziale zadań 
administracji 
publicznej w 
województwie 
planuje się zmiany w 

Celem projektu jest 
określenie 
warunków,  sposób 
hodowania i 
utrzymania psów  
rasy uznawanej za 
agresywną pod kątem 
zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi 
oraz zwierząt. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Szymon Wróbel – 
Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  
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ustawie o ochronie 
zwierząt, m.in. 
określając 
kompetencję dla 
ministra właściwego 
do spraw 
administracji 
publicznej do 
uregulowania 
przedmiotowych 
kwestii. 

53. 
 

Projekt 
rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad 
i trybu kontroli przez 
wojewodę 
wykonywania przez 
kierowników 
zespolonych służb, 
inspekcji i straży 
oraz organy rządowej 
administracji 
niezespolonej zadań 
administracji 
rządowej 
wynikających z 
ustaw i innych aktów 
prawnych wydanych 
na podstawie 
upoważnień w nich 
zawartych, ustaleń w 
nich zawartych, 
ustaleń Rady 
Ministrów oraz 
wytycznych i 
poleceń Prezesa 
Rady Ministrów. 

Projekt ustawy  
o wojewodzie i 
administracji 
rządowej w 
województwie 
określa kompetencję 
dla Prezesa Rady 
Ministrów do 
wydania 
przedmiotowego 
rozporządzenia aby 
zapewnić 
skuteczność 
przeprowadzanej 
kontroli. 

Celem projektu jest 
określenie zasad  
i trybu kontroli 
zapewniające jej 
skuteczność i prawo 
kontrolowanego do 
wyrażenia własnego 
stanowiska. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Cezary Zaremba – 
Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  
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54. 
 

Projekt 
rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie 
trybu kontroli aktów 
prawa miejscowego 
ustanowionych przez 
wojewodę i organy 
administracji 
niezespolonej. 

Projekt ustawy  
o wojewodzie i 
administracji 
rządowej w 
województwie 
określa kompetencję 
dla Prezesa Rady 
Ministrów do 
wydania 
przedmiotowego 
rozporządzenia.  

Celem projektu jest 
określenie trybu 
kontroli aktów prawa 
miejscowego 
stanowionych przez 
wojewodę i organy 
administracji 
niezespolonej 
zapewniającej 
zgodność aktów 
prawa miejscowego 
wydawanych przez te 
organy z przepisami 
powszechnie 
obowiązującymi  
i polityką rządu. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Lidia Panasiuk – 
Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  

55. 
 

Projekt 
rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie 
instrukcji 
kancelaryjnej dla 
zespolonej 
administracji 
rządowej na obszarze 
województwa. 

Projekt ustawy  
o wojewodzie i 
administracji 
rządowej w 
województwie 
określa kompetencję 
dla Prezesa Rady 
Ministrów do 
wydania 
przedmiotowego 
rozporządzenia. 

Zasady i tryb 
wykonywania 
czynności 
kancelaryjnych przez 
kierowników 
zespolonych służb, 
inspekcji i straży, 
zapewniające 
jednolity sposób 
tworzenia, 
ewidencjonowania i 
przechowywania 
dokumentów oraz ich 
ochronę oraz 
sprawny obieg 
dokumentów. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Lidia Panasiuk – 
Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  

56. 
 

Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
organizacji 
przyjmowania i 
rozpatrywania 
petycji, skarg i 

Obok skarg i 
wniosków petycje  
są częstą formą 
zgłaszania uwag  
do organów 
administracji z czego 
wynika potrzeba 

Celem projektu jest 
rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego aktu 
i uregulowanie trybu 
rozpatrywania 
petycji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Sławomir Pyźlak  – 
Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  
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wniosków. uregulowania trybu 
ich rozpatrywania. 

57. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie warunków 
technicznych , jakim 
powinny odpowiadać 
odkryte strzelnice  
Policji, Straży 
Granicznej i Biura 
Ochrony Rządu oraz 
ich usytuowanie. 

Brak odpowiednich 
przepisów w 
służbach resortu oraz 
zapisy art. 7 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 

Projekt przewiduje 
regulacje przepisów 
techniczno-
budowlane dla 
odkrytych strzelnic 
resortu, dostosowane 
do realizowanych 
rodzajów szkoleń 
strzeleckich. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Stanisław Kowalczyk 
– Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

bip.mswia.gov.pl  

58. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie
warunków technicznych
, jakim powinny 
odpowiadać kryte 
strzelnice  Policji, 
Straży Granicznej i 
Biura Ochrony Rządu 
oraz ich usytuowanie. 

Brak odpowiednich 
przepisów w 
służbach resortu oraz 
zapisy art. 7 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. 

Projekt przewiduje 
regulacje przepisów 
techniczno-
budowlanych dla 
krytych strzelnic 
resortu, dostosowane 
do realizowanych 
rodzajów szkoleń 
strzeleckich. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Stanisław Kowalczyk 
– Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

bip.mswia.gov.pl Prace zostały 
wstrzymane do 
momentu 
uzyskania 
akceptacji Ministra 
Infrastruktury dla 
rozwiązań 
przyjętych w 
projekcie 
rozporządzenia 

59. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego 
sposobu prowadzenia 
oceny zgodności 

Brak 
akredytowanych 
jednostek 
badawczych i 
certyfikacyjnych, 
które mogą 
wykonywać badania 
i certyfikację 
wyrobów. 

Projekt przewiduje 
wydłużenie 
obowiązywania 
 (do 30 września 
2009 r.) przepisu 
zezwalającego na 
ocenę zgodności w 
trybie I. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Ewa Stanisławska – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

bip.mswia.gov.pl  



 43 
 

wyrobów 
przeznaczonych na 
potrzeby 
bezpieczeństwa państwa
oraz ich wykazu. 

60. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie 
szczegółowego 
sposobu 
sprawowania 
nadzoru nad 
czynnościami 
związanymi 
z wyrobem 
wprowadzanym do 
użytku w komórkach 
i jednostkach 
organizacyjnych 
podległych lub 
nadzorowanych 
przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

1) Konieczność 
uszczegółowienia 
terminu zgłaszania 
wyrobu do oceny,  
2) Doprecyzowanie 
czynności do 
wykonania przez 
„organ upoważniony” 
- § 5 . 

W obowiązującym 
rozporządzeniu nie 
określono terminu 
zgłaszania przez 
dostawcę wyrobu do 
„organu 
upoważnionego” – 
projekt przewiduje 
wprowadzenie terminu
 5 dniowego. 
Ponadto, nie wszystkie 
zapisy aktualnego § 5 
są możliwe do 
zrealizowania przez 
„organ upoważniony”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Ewa Stanisławska – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

bip.mswia.gov.pl  

61. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
szczegółowych zasad 
ustalania szkód 
powstałych w 

Brak odpowiednich 
przepisów oraz 
celem wykonania 
delegacji ustawowej 
zawartej w art. 19 
ust. 5 ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r.  
w sprawie 
bezpieczeństwa 

Celem projektu jest 
określenie 
szczegółowych zasad 
ustalania szkód 
powstałych w mieniu 
Policji, Żandarmerii 
Wojskowej, straży 
gminnej (miejskiej), 
Państwowej Straży 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Dariusz Drewicz – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

bip.mswia.gov.pl  
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związku z 
działaniami w 
miejscu i czasie 
trwania imprezy 
masowej oraz 
trybu wypłaty 
odszkodowań. 

imprez masowych. Pożarnej i innych 
jednostek ochrony 
przeciwpożarowej 
oraz służby zdrowia, 
w związku z 
działaniami tych służb 
w trakcie imprez 
masowych oraz 
sposobu ustalania 
odszkodowań za 
powstałe szkody. 

62. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie usuwania 
pojazdów. 

Orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 3 
czerwca 2008 r. 
stwierdzające 
niekonstytucyjność 
130a ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym, 
konieczność 
kompleksowej 
zmiany regulacji 
rozporządzenia w 
związku z 
problemami w 
zakresie 
postępowania w 
sprawie pojazdów 
usuwanych z drogi. 
 
 

Celem projektu jest 
usprawnienie 
postępowania, 
wyłączenie urzędów 
skarbowych, 
zniesienie przejścia 
własności pojazdu z 
mocy prawa, 
przeniesienie kwestii 
przechodzenia 
własności do ustawy 
– Prawo o ruchu 
drogowym w 
związku z 
orzeczeniem TK 
(kontrola sądowa). 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Joanna Toczyńska – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

bip.mswia.gov.pl  

63. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
wymagań 
technicznych 
i eksploatacyjnych 
dla interfejsów, o 
których mowa 
w art. 179 ust. 4 

Potrzeba poprawy i 
uszczegółowienia 
dotychczasowych 
rozwiązań prawnych 
zawartych w 
rozdziale VIII ustawy 
Prawo 
telekomunikacyjne – 
obowiązki na rzecz 

Projekt przewiduje:  
- ustalenie katalogu 
podmiotów 
uprawnionych do 
dostępu do danych 
telekomunikacyjnych
- określenie 
podmiotów 
odpowiedzialnych za 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Zbigniew 
Adamowicz – 
Dyrektor 
Departamentu 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

bip.mswia.gov.pl  
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ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, 
umożliwiających 
wykonywanie zadań 
i obowiązków na 
rzecz obronności, 
bezpieczeństwa 
państwa oraz 
bezpieczeństwa i 
porządku 
publicznego, o 
których mowa 
w art. 179 ust. 3 
ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, 
kierując się zasadą 
minimalizacji 
nakładów 
przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego 
oraz podmiotów 
uprawnionych. 

obronności, 
bezpieczeństwa 
państwa oraz 
bezpieczeństwa i 
porządku publicznego 
oraz konieczność 
implementacji do 
polskiego porządku 
prawnego przepisów 
Unii Europejskiej. 

koszty techniczne i 
organizacyjne oraz  
utrwalanie treści 
 i danych,  
- określenie 
podmiotów 
odpowiedzialnych  
za lokalizację 
interfejsów, 
- określenie 
szczegółowych 
wymagań 
organizacyjno – 
technicznych wobec 
przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych 
i ich obowiązków.   
 

64. 
 

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie 
oddelegowania 
policjantów do 
pełnienia zadań 
służbowych poza 
Policją w kraju i za 
granicą. 
 
 
 

1. Istniejąca w chwili 
obecnej dysproporcja 
pomiędzy kwotą 
ryczałtu 
przysługującego 
policjantom 
uczestniczącym w 
międzynarodowych 
misjach pokojowych 
oraz członkom 
służby zagranicznej 
a kwota ryczałtu 
przysługującego 
policjantom 
oddelegowanym do 
instytucji 
zagranicznych, co 

1. Ponadto celem 
projektu jest zrównanie 
rzeczywistego statusu 
materialnego 
policjantów z innymi 
funkcjonariuszami 
oddelegowanymi 
służbowo za granicę, 
poprzez podwyższenie 
kwoty ryczałtu na 
pokrycie kosztów 
utrzymania policjantów 
oddelegowanych do 
instytucji 
zagranicznych. 
2. Projekt ma na celu 
również wyjaśnienie i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katarzyna Krysiak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bip.mswia.gov.pl 
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skutkuje brakiem 
właściwej 
rekompensaty 
zwiększonych 
kosztów utrzymania 
wynikających z 
podjęcia 
obowiązków 
służbowych poza 
granicami państwa. 
2. Przyczyną 
opracowania 
projektu jest 
potrzeba 
uzupełnienia 
obowiązującego 
rozporządzenia w 
zakresie uposażenia 
 i innych należności 
dla policjantów 
ekspertów 
pełniących służbę 
 w ramach umów 
międzynarodowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unormowanie sytuacji 
ekspertów narodowych 
tak aby mogli oni 
pozyskiwać środki 
finansowe ze środków 
unijnych za 
wykonywaną pracę w 
ramach twinningów, 
CEPOL-u, MEPA i 
innych projektów 
finansowanych przez 
UE. 
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65. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie warunków i 
sposobów 
pilotowania 
pojazdów oraz 
wysokości opłat. 

Ograniczenie udziału 
Policji przy 
zabezpieczaniu trasy 
przejazdu pojazdów 
nienormatywnych i 
częściowe przejęcie 
tych kompetencji 
przez pilotów 
cywilnych. 
Skierowanie 
policjantów do 
wykonywania 
czynności 
bezpośrednio 
związanych z 
zapewnieniem 
porządku i 
bezpieczeństwa 
publicznego. 

Projekt reguluję 
zmianę dotycząca 
skrajnych 
parametrów 
pojazdów 
nienormatywnych, 
która pozwoli na 
realizację pilotaży 
pojazdów w 
większym niż 
dotychczas stopniu 
przez uprawnione 
podmioty 
pozapolicyjne tj. 
„pilotów cywilnych”, 
ograniczając znacznie 
udział Policji tylko 
do przejazdów 
największych 
gabarytowo 
pojazdów. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. insp. Jacek 
Zalewski – 
Dyrektor Biura 
Ruchu Drogowego 
KGP       

bip.mswia.gov.pl  

66. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
 w sprawie 
postępowania  
 z kierującymi 
naruszającymi 
przepisy ruchu 
drogowego. 

Usprawnienie 
funkcjonowania 
ewidencji 
kierujących 
pojazdami 
naruszających 
przepisy ruchu 
drogowego. 

Celem projektu jest 
wprowadzenie 
zasady, iż rejestracji 
naruszenia dokonuje 
jednostka 
ujawniająca czyn, 
modyfikacja wykazu 
naruszeń i liczby 
przypisanych im 
punktów oraz 
doprecyzowanie 
reguł sumowania 
punktów. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. insp. Jacek 
Zalewski – 
Dyrektor Biura 
Ruchu Drogowego 
KGP       

bip.mswia.gov.pl  

67. Projekt 
rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów 
zmieniającego 

Aktualizacja 
podstaw prawnych 
grzywny w związku 
ze zmianą przepisów  
ustawy – Prawo o 

Projekt przewiduje: 
zmianę w tabeli B 
załącznika do 
rozporządzenia w 
części dotyczącej 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. insp. Jacek 
Zalewski – 
Dyrektor Biura 
Ruchu Drogowego 
KGP       

bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenie w 
sprawie wysokości 
grzywien 
nakładanych w 
drodze mandatów 
karnych za wybrane 
rodzaje wykroczeń. 

ruchu drogowym w 
zakresie używania 
świateł pojazdów 
oraz zachowania 
odstępów w tunelu; 
dostosowanie 
regulacji do 
zgłaszanych 
postulatów,  
m.in. dotyczących  
praw osób 
niepełnosprawnych. 

używania świateł, 
włączenie nowego 
wykroczenia 
polegającego na 
niezachowaniu 
odpowiedniego 
odstępu od pojazdu 
poprzedzającego 
podczas zatrzymania 
w tunelu;  
włączenie do 
„taryfikatora” 
niektórych 
wykroczeń i 
podniesienie dolnej 
grzywny mandatu,  
w szczególności 
nielegalne 
parkowanie na 
miejscu dla osoby 
niepełnosprawnej, 
oraz niestosowanie 
się do sygnałów 
świetlnych.  

68. Projekt 
rozporządzenia  
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie 
utworzenia jednostki 
badawczo-
rozwojowej – 
Centralne 
Laboratorium 
Kryminalistyczne 
Policji. 

Stworzenie podstaw 
prawnych do 
prowadzenia 
działalności 
badawczo-
rozwojowej. 
 Możliwość 
pozyskiwania 
pozabudżetowych 
środków 
finansowych.  
 Wykonywanie 
zadań związanych z 
badaniem i 
certyfikacją 

Celem projektu jest 
wykonywanie badań 
naukowych i prac 
rozwojowych, 
prowadzenie baz 
danych w celu 
wsparcia techniczno- 
kryminalistycznego 
procesu 
zapobiegania, 
wykrywania i 
zwalczania 
przestępczości, 
wykonywanie 
ekspertyz  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Paweł 
Rybicki – 
Dyrektor 
Centralnego 
Laboratorium  
Kryminalistyczne
go KGP 

  

bip.mswia.gov.pl  
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wyposażenia Policji. i wydawanie opinii  
w prowadzonych 
postępowaniach. 

69. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
zmieniające 
rozporządzenie  
w sprawie 
szczegółowego trybu 
wykonania czynności 
związanych z 
postępowaniem 
dyscyplinarnym. 

Wprowadzenie 
zmian do 
obowiązującego 
rozporządzenia 
wynika z 
konieczności 
rozwiązania 
problemów 
zaistniałych w toku 
praktyki przy 
korzystaniu z 
przepisów dot. 
problematyki 
dyscyplinarnej oraz 
ujawnionych 
rozbieżności 
/błędów/ we wzorach 
postanowień i innych 
dokumentach. 

Istota 
proponowanych 
zmian sprowadza się 
do przepisów 
mających na celu 
uzupełnienie luk w 
procedurze 
dyscyplinarnej w tym 
usunięcia 
rozbieżności we 
wzorach postanowień 
z zapisami 
ustawowymi oraz 
uzupełnienia wzorów 
dokumentów, których 
wydawanie wynika z 
ustawy o Policji i 
potrzeby 
prowadzonego 
postępowania. 
Ponadto zachodzi  
potrzeba określenia 
trybu prostowania 
błędów pisarskich i 
rachunkowych w 
dokumentach 
wytworzonych i 
wydanych w toku 
postępowania. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Krzysztof 
Łaszkiewicz  –  
Dyrektor Biura Kadr 
i Szkolenia KGP 
 

bip.mswia.gov.pl  

70. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  

Wprowadzenie 
zmian do 
obowiązującego 
rozporządzenia 
wynika z potrzeby 
dookreślenia 
przesłanek 

Istota 
proponowanych 
zmian ma 
sprowadzać się do 
wyeliminowania luk, 
które zostały 
zidentyfikowane w 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Krzysztof 
Łaszkiewicz  – 
Dyrektor Biura Kadr 
i Szkolenia KGP      
 

bip.mswia.gov.pl  
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w sprawie trybu 
zawieszania 
policjanta w 
czynnościach 
służbowych przez 
przełożonych. 

stanowiących 
podstawę do 
uchylenia lub 
wygaśnięcia decyzji 
o zawieszeniu w 
czynnościach 
służbowych w 
kontekście 
przepisów 
ustawowych i kpk.   

trakcie praktyki 
stosowania instytucji 
zawieszenia na styku 
przepisów ustawy o 
Policji i kpk oraz  
dookreślenia 
przesłanek 
stanowiących 
podstawę do 
uchylenia  decyzji  
o zawieszeniu z 
uwzględnieniem 
przepisów ustawy  
o Policji.  

71. Projekt  
rozporządzenia 
Ministra Spraw  
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie 
opiniowania  
służbowego 
funkcjonariuszy 
policji oraz wzoru 
formularza opinii 
służbowej. 

Wprowadzenie 
obowiązku 
sporządzania oceny 
okresowej 
policjantom służby 
kandydackiej oraz  
opinii służbowej na 
zakończenie tej 
służby, a także 
poszerzenia katalogu 
kryteriów branych 
pod uwagę przy 
ocenianiu 
policjantów. 

Istota 
proponowanych 
zmian rozporządzenia 
polega 
w szczególności na 
wprowadzeniu 
obowiązku  
sporządzania oceny 
okresowej 
policjantom służby 
kandydackiej oraz 
opinii służbowej na 
zakończenie tej  
służby, a także na  
poszerzeniu katalogu 
kryteriów branych 
pod uwagę przy 
ocenianiu  
i opiniowaniu 
policjantów służby 
przygotowawczej, 
kontraktowej 
i stałej, które 
umożliwią bardziej 
adekwatną ocenę 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Krzysztof 
Łaszkiewicz – 
Dyrektor Biura Kadr 
i Szkolenia KGP      
 

bip.mswia.gov.pl  
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wywiązywania się 
przez 
funkcjonariuszy 
Policji z zadań i 
obowiązków 
służbowych. 

72. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
określenia liczby 
poborowych oraz 
żołnierzy rezerwy, 
którzy w 2009 r. 
mogą być powołani 
do czynnej służby 
wojskowej, służby  
w obronie cywilnej 
oraz służby w 
formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sil Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Konieczność 
określenia liczby 
poborowych oraz 
żołnierzy rezerwy, 
którzy w 2009 r. 
mogą być powołani 
do czynnej służby 
wojskowej, służby w 
obronie cywilnej 
oraz służby w 
formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 

Istota 
proponowanych 
rozwiązań polega na 
określeniu liczby 
poborowych oraz 
żołnierzy rezerwy, 
którzy w 2009 r. 
mogą być powołani 
do czynnej służby 
wojskowej, służby w 
obronie cywilnej oraz 
służby  
w formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Krzysztof 
Łaszkiewicz – 
Dyrektor Biura Kadr 
i Szkolenia KGP       
 

bip.mswia.gov.pl W dniu 6 sierpnia 
2008 r. Rada 
Ministrów 
zatwierdziła 
„Program 
profesjonalizacji 
Sił Zbrojnych RP 
na lata 2008-2010”. 
Mając powyższe na 
uwadze w § 1 
projektu 
rozporządzenia 
Ministra SWiA w 
sprawie terminów 
kierowania 
poborowych do 
służby w 
formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
RP oraz zwalniania 
z tej służby w 
2009r. zostały 
zawarte przepisy, 
iż odstępuje się od 
kierowania 
poborowych do 
pełnienia służby w 
formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
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RP w 2009 r. 
73. Projekt 

rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie terminów 
kierowania 
poborowych do 
służby w formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 
zwalniania z tej 
służby w 2009 r. 

Konieczność 
określenia terminów 
kierowania 
poborowych do 
służby  
w formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 
zwalniania z tej 
służby w 2009 r. 
 

Istota 
proponowanych 
rozwiązań polega na 
określeniu terminów 
kierowania 
poborowych  
do służby w 
formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 
zwalniania z tej 
służby  
w 2009 r. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Krzysztof 
Łaszkiewicz – 
Dyrektor Biura Kadr 
i Szkolenia KGP       
 

bip.mswia.gov.pl  

74. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie egzaminów 
dla osób 
ubiegających się o 
wydanie licencji 
detektywa. 

Zapewnie 
przejrzystości i  
czytelności 
procedury 
egzaminacyjnej. 
Ujednolicenie pytań 
egzaminacyjnych. 
Obniżenie kosztów 
związanych z 
organizacją i 
przeprowadzaniem 
egzaminów oraz 
uniknięcie 
przeprowadzania 
postępowań dla 1-2 
kandydatów w 
danym 
województwie. 

Celem projektu jest 
wprowadzenie 
centralnego 
egzaminu, 
przeprowadzanego 
przez jeden podmiot 
– CSP w Legionowie. 
Ograniczenie liczby 
członków komisji 
egzaminacyjnej. 
Stworzenie bazy 
pytań 
egzaminacyjnych. 
Uwarunkowanie 
przejścia do części 
ustnej egzaminu 
uzyskaniem 
pozytywnego wyniku 
testu pisemnego. 
Odstąpienie od 
udzielenia 
kandydatom 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

insp. Sławomir 
Śnieżko –  
Dyrektor Biura 
Kryminalnego KGP    
 

bip.mswia.gov.pl  
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spełniającym warunki 
określone w § 7 ust. 
2-4 rozporządzenia 
tzw. „zwolnień” 
kandydatów z 
wybranych zagadnień 
merytorycznych. 

75. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie wysokości 
opłaty i trybu 
wnoszenia opłaty za 
wydanie licencji 
detektywa. 
 

Konsekwencja 
wprowadzenia zmian 
rozporządzenia w 
sprawie egzaminów 
dla osób 
ubiegających się  
o wydanie licencji 
detektywa, 
związanych z 
centralizacją 
egzaminu oraz 
zmianą podmiotu 
uprawnionego do 
pobierania opłat za 
egzamin. 

Celem projektu jest 
wprowadzenie 
zapisu, iż opłat za 
postępowanie 
egzaminacyjne 
dokonuje się na konto 
Centrum Szkolenia 
Policji w 
Legionowie. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

insp. Sławomir 
Śnieżko – 
Dyrektor Biura 
Kryminalnego KGP    
 

bip.mswia.gov.pl  

76. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie wzoru trybu 
wydawania licencji 
detektywa. 

Konsekwencja 
wprowadzenia zmian 
w przepisach 
regulujących usługi 
detektywistyczne 
m.in. w 
rozporządzeniu w 
sprawie egzaminów 
dla osób 
ubiegających się o 
wydanie licencji 
detektywa, 
związanych ze 
zmianą podmiotu 
uprawnionego do 
prowadzenia 
postępowania w 

Celem projektu jest 
wskazanie Centrum 
Szkolenia Policji w 
Legionowie jako 
podmiotu 
uprawnionego  
do prowadzenia 
postępowania  
w zakresie 
wnioskowania o 
wydanie opinii o 
osobie składającej 
wniosek o wydanie 
licencji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

insp. Sławomir 
Śnieżko  - 
Dyrektor Biura 
Kryminalnego KGP    
 

bip.mswia.gov.pl  
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zakresie 
wnioskowania o 
wydanie opinii o 
osobie składającej 
wniosek o wydanie 
licencji. 

77. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie należności 
pieniężnych 
otrzymywanych 
przez policjantów 
delegowanych do 
pełnienia służby poza 
granicami państwa w 
kontyngencie 
policyjnym. 
 

Poprawa warunków 
pełnienia służby w 
kontyngencie 
policyjnym, a 
zarazem 
umożliwienie 
wywiązania się 
z przyjętych 
zobowiązań 
międzynarodowych 
w zakresie 
zapewnienia 
ciągłości pełnienia 
służby przez 
polskich policjantów 
poza granicami 
kraju. 

Projekt przewiduje: 
podwyższenie stawek 
dodatku 
zagranicznego, 
zmiana waluty, w 
której jest wypłacany 
dodatek z USD na 
PLN, podwyższenie  
o ok. 100% stawek 
świadczenia z tytułu 
uszczerbku na 
zdrowiu, 
podwyższenie stawek 
ryczałtu na pokrycie 
kosztów utrzymania. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Eliza Wójcik  – 
Dyrektor Biura 
Finansów KGP 
   

bip.mswia.gov.pl  

78. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie rodzaju i 
zakresu świadczeń 
socjalnych 
i bytowych 
przysługujących 
policjantom oraz 
członkom ich rodzin. 

Poprawa warunków 
korzystania ze 
świadczeń 
socjalnych dla 
policjantów, 

Projekt ma na celu 
rozszerzenie katalogu 
form wypoczynku, 
których pokrycie 
kosztów umożliwia 
wcześniejszą wypłatę 
dopłaty do 
wypoczynku 
np. wczasy pod 
„gruszą”, wycieczki 
krajowe 
i zagraniczne, 

- zniesienie 
ograniczenia 
przyznawania dopłaty 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Eliza Wójcik – 
Dyrektor Biura 
Finansów KGP 
   

bip.mswia.gov.pl  



 55 
 

do wypoczynku 
policjantom, którzy 
pobrali ekwiwalent 
za niewykorzystany 
urlop. 

79. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  
zmieniającego  
rozporządzenie  
w sprawie 
umundurowania 
policjantów. 

Wprowadzenie na 
wyposażenie 
policjantów nowych 
elementów 
umundurowania  
i zasad jego 
użytkowania, gdyż 
praktyka wykazała 
potrzebę zmiany 
dotychczasowych 
wzorów. 

Celem projektu jest 
wprowadzenie 
zmiany 
dotychczasowych 
przepisów 
polegającej  na 
umożliwieniu 
wprowadzania 
nowych wzorów 
umundurowania  
i zasad jego 
użytkowania. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Tomasz 
Kowalczyk – 
Dyrektor Biura 
Logistyki Policji 
KGP 
 

bip.mswia.gov.pl  

80. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie 
postępowania  
w razie wypadków 
pozostających  
w związku z 
pełnieniem służby  
w Policji. 

Potrzeba zmiany 
procedury 
postępowania 
powypadkowego. 
Zlikwidowanie luk w 
przepisach (np. 
uregulowanie kwestii 
postępowań 
powypadkowych 
funkcjonariuszy 
oddelegowanych  
do pełnienia służby 
poza granicami kraju 
lub wykonujących 
obowiązki w ramach 
Konwencji 
Wykonawczej 
Schengen – pościg 
transgraniczny, 
obserwacja etc.), 
zdefiniowaniu 
nieostrych pojęć 

Projekt ma na celu 
zmianę procedury 
postępowania 
powypadkowego, 
zlikwidowanie luk 
 w przepisach, 
 zdefiniowanie 
nieostrych pojęć 
użytych w 
obowiązującym 
rozporządzeniu,  
sprecyzowanie 
właściwości 
miejscowej i 
obowiązków komisji 
powypadkowych, 
wyeliminowanie 
bezpodstawnego 
pouczenia świadków 
wypadku o 
odpowiedzialności 
karnej z art. 233 §1 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

insp. Zdzisław 
Janukowicz  – 
p.o. Dyrektor Biura 
Kontroli KGP 
 

bip.mswia.gov.pl  
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użytych w 
obowiązującym 
rozporządzeniu 
(powodujących 
dowolność 
interpretacyjną), 
sprecyzowanie 
właściwości 
miejscowej i 
obowiązków komisji 
powypadkowych, 
wyeliminowanie 
bezpodstawnego 
pouczenia świadków 
wypadku o 
odpowiedzialności 
karnej z art. 233 §1 
kk. (brak delegacji 
ustawowej).  

kk. 

81. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie 
 w sprawie 
przyznawania 
 i wypłaty 
odszkodowań 
przysługujących w 
razie wypadków i 
chorób 
pozostających w 
związku ze służbą  
w Policji, Urzędzie 
Ochrony Państwa i 
Straży Granicznej . 

Potrzeba 
uporządkowania  
delegacji 
ustawowych 
zgodnie z 
rozwiązaniami 
istniejącymi w 
systemie prawa w 
zakresie przepisów 
w sprawie 
właściwości i trybu 
postępowania 
komisji lekarskich 
podległych 
Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych.  

Celem projektu jest 
określenie 
podstawy prawnej 
dla organu 
odszkodowawczego 
do wydania decyzji 
o odmowie wypłaty 
jednorazowego 
odszkodowania  
Zmiana zasad  
kierowania 
funkcjonariusza do  
komisji lekarskich . 
Określenie 
przypadków,  w 
których  organ 
odszkodowawczy 
odmawia 
funkcjonariuszowi  
odszkodowania.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

insp. Zdzisław 
Janukowicz  – 
p.o. Dyrektor Biura 
Kontroli KGP 
 

bip.mswia.gov.pl W trakcie 
uzgodnień w 
Policji wystąpiły 
problemy 
wymagające 
ponownego 
przeanalizowania 
zakresu nowelizacji 
rozporządzenia. 
Prace nad nową 
wersją projektu 
zostaną podjęte w 
2009 r. i dopiero po 
ich zakończeniu 
będzie możliwe 
wskazanie terminu, 
zatem odstępuje się 
od procesowania 
niniejszego 
projektu w 2008 r. 
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82. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie zasad 
uzbrojenia 
specjalistycznych 
uzbrojonych formacji 
ochronnych i 
warunków 
przechowywania 
oraz 
ewidencjonowania 
broni i amunicji. 

Dostosowanie 
rozporządzenia do 
zaistniałych zmian 
w systemie prawa. 
Konieczność 
uwzględnienia 
doświadczeń 10 
letniego okresu 
stosowania 
rozporządzenia. 

Celem projektu jest 
określenie nowego 
katalog środków 
przymusu 
bezpośredniego 
oraz odstąpienie od 
uregulowania zasad 
uzyskiwania 
pozwoleń na broń 
na okaziciela przez 
przedsiębiorców 
określonych w § 2 
ust.3 
rozporządzenia, 
ponieważ materię tę 
normuje ustawa o 
broni i amunicji. 
10-letnia praktyka 
stosowania 
rozporządzenia, 
wskazuje na 
potrzebę- 
doprecyzowanie 
sposobu 
postępowania z 
amunicją wydaną 
do zadań ochrony, 
wprowadzenia 
wzoru 
zaświadczenia 
uprawniającego do 
nabycia 
określonego 
rodzaju amunicji, 
obowiązku 
przekazywania 
przez 
przedsiębiorcę, do 
organu Policji 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

insp. Michał 
Czeszejko-Sochacki - 
Dyrektor Biura 
Prewencji KGP 
 

bip.mswia.gov.pl  
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informacji dot. 
miejsca 
przechowywanej 
broni, będącej na 
wyposażeniu sufo 
przy każdorazowej 
zmianie + wzór 
takiego 
zawiadomienia, 
umożliwienia 
stosowania nowych 
zabezpieczeń 
magazynu broni i 
wprowadzenia 
wzoru Książki 
amunicji 
szkoleniowej. 

83. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków 
podwyższenia 
emerytur 
funkcjonariuszy 
Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, 
Straży Granicznej, 
Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej. 

Przyczyna wydania 
rozporządzenia jest 
wyeliminowanie 
wątpliwości 
interpretacyjnych 
w zakresie 
stosowania 
przepisów 
umożliwiających 
przyznawanie 
policjantom – 
antyterrorystom 
podwyższonej 
podstawy wymiaru 
emerytury za 
każdy rok służby 
pełniącej 
bezpośrednio w 
zwalczaniu 
fizycznym 
terroryzmu. 

Celem projektu jest 
zmiana przepisów 
określających 
warunki, jakie 
powinien spełniać 
policjant – 
antyterrorysta, aby 
możliwe było 
przyznanie mu 
wyższej podstawy 
wymiaru emerytury 
za każdy rok służby 
pełnionej 
bezpośrednio  
w fizycznym 
zwalczaniu 
terroryzmu. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Arkadiusz 
Skwarczyński – 
Dyrektor  Biura 
Operacji 
Antyterrorystycznych 
KGP 
 

bip.mswia.gov.pl  

84. Projekt Projekt Celem projektowanej Minister Spraw Zenon Sobejko – bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
określenia organów 
administracji 
rządowej, które 
utworzą centra 
zarządzania 
kryzysowego oraz 
sposobu ich 
funkcjonowania. 

rozporządzenia jest 
wykonaniem 
upoważnienia 
ustawowego 
zawartego w art. 13 
ust. 3  ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. 
 o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 
Nr 89, poz. 590). 

regulacji jest 
określenie organów 
administracji 
rządowej, które 
utworzą centra 
zarządzania 
kryzysowego, oraz 
sposobu ich 
funkcjonowania, 
uwzględniając w 
szczególności 
warunki techniczne 
 i standardy ich 
wyposażenia oraz 
procedury 
współpracy z 
Rządowym Centrum 
Bezpieczeństwa i 
innymi organami 
administracji 
publicznej. 

Wewnętrznych i 
Administracji 

Dyrektor 
Departamentu 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Spraw Obronnych 

85. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
sposobu tworzenia, 
aktualizacji oraz 
struktury planów 
ochrony 
infrastruktury 
krytycznej. 

Projekt 
rozporządzenia jest 
wykonaniem 
upoważnienia 
ustawowego 
zawartego w art. 6 
ust.  7  ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 
Nr 89, poz. 590). 

Celem projektu jest 
określenie  sposobu 
tworzenia i 
aktualizacji oraz 
struktury planów 
ochrony 
infrastruktury 
krytycznej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Zenon Sobejko – 
Dyrektor 
Departamentu 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Spraw Obronnych 

bip.mswia.gov.pl  

86. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie szkoleń  
w zakresie 

Projekt 
rozporządzenia jest 
wykonaniem 
upoważnienia 
ustawowego 
zawartego w art. 16 
ust. 2 ustawy z dnia 

Celem projektu jest 
określenie sposobu  
i organizacji 
przeprowadzenia 
szkoleń z zakresu 
kwalifikowanej 
pierwszej pomocy w 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Zenon Sobejko – 
Dyrektor 
Departamentu 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Spraw Obronnych 

bip.mswia.gov.pl  
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kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. 

8 września 2006r.  
o Państwowym 
Ratownictwie 
Medycznym (Dz.U. 
Nr 191, poz. 1410 z 
późn. zm.). 

służbach podległych 
lub nadzorowanych 
przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji oraz 
Ministra Obronny 
Narodowej. 

87. Projekt 
rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
w sprawie sposobu 
dokumentowania 
prowadzonej przez 
Straż Graniczną 
kontroli operacyjnej 
oraz przechowywania 
i przekazywania 
wniosków i 
zarządzeń, a także 
przechowywania, 
przekazywania oraz 
przetwarzania 
i niszczenia 
materiałów 
uzyskanych podczas 
stosowania tej 
kontroli. 

Zmiana 
rozporządzenia 
związana jest ze 
zmianą przepisów 
merytorycznych 
ustawy o Straży 
Granicznej 
wprowadzoną 
nowelizacją tej 
ustawy z dnia  13 
kwietnia 2007 r. 
(Dz.U. Nr 82, poz. 
558). 

Celem projektu jest 
wprowadzenie nowej 
kategorii podmiotów 
podlegających 
przepisom tego 
rozporządzenia 
(osoby niebędące 
funkcjonariuszami 
lub pracownikami 
Straży Granicznej, 
które popełniły 
przestępstwo korupcji 
(art. 229 kk)  
w związku 
z wykonywaniem 
czynności 
służbowych przez 
funkcjonariuszy lub 
pracowników Straży 
Granicznej). 
Ponadto projekt ma 
na celu określenie 
sposobu 
dokumentowania 
kontroli operacyjnej, 
przechowywania i 
przekazywania 
wniosków i 
zarządzeń, 
przechowywania , 
przekazywania oraz 
przetwarzania i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  
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niszczenia 
materiałów 
uzyskanych podczas 
stosowania tej 
kontroli oraz wzorów 
stosowanych druków 
i rejestrów. 

88. Projekt 
rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  
w sprawie rozkładu 
czasu służby 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. 

Wykonanie 
upoważnienia 
ustawowego w 
brzmieniu nadanym 
nowelizacją ustawy 
o Straży Granicznej 
z dnia 13 kwietnia 
2007 r. (Dz.U. 
Nr 82, poz. 558).  
 

Projekt ma na celu 
określenie rozkładu 
czasu  służby, trybu 
udzielania czasu 
wolnego w zamian za 
służbę w wymiarze 
przekraczającym 40 
godzin tygodniowo. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  

89. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
w sprawie 
przeprowadzania 
testów sprawności 
fizycznej, badań 
psychologicznych 
psychofizjologicznyc
h funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. 

Wykonanie 
upoważnienia 
ustawowego 
dodanego do 
przepisów ustawy 
o Straży Granicznej 
nowelizacją tej 
ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. 
(Dz.U. Nr 82, 
poz. 558).  

Projekt ma na celu 
określenie trybu, 
warunków 
i właściwości 
komórek 
organizacyjnych do 
przeprowadzania 
testu sprawności 
fizycznej, badania 
psychologicznego i 
badania 
psychofizjologiczneg
o, stanowisk 
służbowych oraz 
komórek 
organizacyjnych,  
w których 
funkcjonariusze 
mogą być poddani 
tym sprawdzianom 
i testom.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  

90. Projekt Wykonanie Projekt ma na celu Minister Spraw Marcin bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
w sprawie  sposobu 
 i trybu zaliczania 
okresów służby i 
pracy do wysługi lat 
uwzględnianej przy 
ustalaniu wysokości 
dodatku za wysługę 
lat funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. 

upoważnienia 
ustawowego 
w brzmieniu 
nadanym 
nowelizacją ustawy 
o Straży Granicznej 
z dnia 13 kwietnia 
2007 r. (Dz.U. 
Nr 82, poz. 558). 

określenie sposobu 
 i trybu zaliczania 
okresów służby 
i pracy do wysługi 
lat.  

Wewnętrznych i 
Administracji 

Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

91. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
w sprawie sposobu 
ustalania zasięgu 
terytorialnego przejść 
granicznych.  
 

Wykonanie 
upoważnienia 
ustawowego 
dodanego do ustawy 
o ochronie granicy 
państwowej 
nowelizacją tej 
ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. 
(Dz.U. Nr 140. 
poz. 982).  

Projekt ma na celu 
określenie sposobu 
ustalania zasięgu 
terytorialnego przejść 
granicznych oraz 
podmiotów 
właściwych w tych 
sprawach, a także 
szczegółowych 
obowiązków 
podmiotów 
uczestniczących 
w prowadzeniu 
komunikacji 
międzynarodowej 
wobec organów 
działających w 
przejściach 
granicznych.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  

92. Projekt 
Rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie sposobu 
podziału środków 

Wydanie nowego 
rozporządzenia 
związane jest z utratą 
mocy dotychczas 
obowiązującego 
rozporządzenia.  

Projekt ma na celu 
określenie sposobu 
podziału środków 
finansowych 
uzyskiwanych przez 
Skarb Państwa 
tytułem przepadku 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  
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finansowych 
uzyskanych tytułem 
przepadku rzeczy 
pochodzących z 
przestępstw 
ujawnionych 
wspólnie przez 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, 
funkcjonariuszy 
celnych lub 
pracowników kontroli 
skarbowej.  

rzeczy pochodzących 
z przestępstw, 
ujawnionych 
wspólnie przez 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, 
funkcjonariuszy 
celnych lub 
pracowników 
kontroli skarbowej. 

93. Projekt 
Rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie zakresu 
obowiązków oraz 
podstaw, zakresu i 
trybu udzielania 
zwolnień od zajęć 
służbowych 
funkcjonariuszom SG. 

Zmiana 
rozporządzenia 
rozszerzająca katalog 
zwolnienia od zajęć 
służbowych w 
związku z 
podnoszeniem 
kwalifikacji 
zawodowych przez 
funkcjonariuszy SG.  

Projekt ma na celu 
wprowadzenie 
możliwości 
zwalniania od zajęć 
służbowych 
funkcjonariuszy SG, 
którzy podnoszą 
kwalifikacje 
zawodowe poprzez 
przygotowanie 
rozprawy doktorskiej 
lub habilitacyjnej.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl Zmiana 
rozporządzenia 
była planowana w 
celu wprowadzenia 
możliwości 
zwalniania 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, 
którzy podnoszą 
kwalifikacje 
zawodowe poprzez 
przygotowanie 
rozprawy 
doktorskiej lub 
habilitacyjnej. 
Zakres ten został 
poddany ponownej 
analizie w 
Komendzie 
Głównej Straży 
Granicznej i 
uznano, że zakres 
nowelizacji 
powinien być 
zdecydowanie 
szerszy i 
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uwzględniać inne 
przydatne do 
służby szkolenia 
podnoszące 
kwalifikacje. W 
związku z 
powyższym projekt 
wymaga 
przeprowadzenia 
dodatkowych 
uzgodnień i nie jest 
możliwe ich 
zakończenie w 
pierwotnie 
przewidywanym 
terminie. 

94. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie sposobu 
dokumentowania 
prowadzonej przez 
SG kontroli 
operacyjnej oraz 
przechowywania 
i przekazywania 
wniosków i 
zarządzeń, a także 
przechowywania, 
przekazywania oraz 
przetwarzania i 
niszczenia materiałów 
uzyskanych podczas 
stosowania tej 
kontroli.  

Wydanie nowego 
rozporządzenia 
związane jest ze 
zmianą przepisu 
merytorycznego 
ustawy o Straży 
Granicznej 
wprowadzoną 
nowelizacją tej 
ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. 
(Dz.U. Nr 82, poz. 
558).  

Projekt ma na celu 
określenie sposobu 
dokumentowania 
kontroli operacyjnej, 
przechowywania i 
przekazywania 
wniosków i 
zarządzeń, 
przechowywania, 
przekazywania oraz 
przetwarzania i 
niszczenia 
materiałów 
uzyskanych podczas 
stosowania tej 
kontroli oraz wzorów 
stosowanych druków 
i rejestrów.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  

95. Projekt 
rozporządzenia 

Zmiana 
rozporządzenia 

Projekt ma na celu 
określenie 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 

Marcin 
Własnowolski,  

bip.mswia.gov.pl  
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Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie wzoru flagi 
oraz oznakowania 
jednostek 
pływających i statków 
powietrznych Straży 
Granicznej.  

związana jest z 
zakupem przez Straż 
Graniczną nowych 
jednostek 
pływających SG oraz 
nowych rodzajów 
tych jednostek oraz 
zmianą nazewnictwa 
odnoszącą się do 
statków 
powietrznych SG.  

oznakowania  
nowych jednostek 
pływających Straży 
Granicznej oraz 
wprowadzenie 
nowego nazewnictwa 
odnośnie statków 
powietrznych SG, 
 a także zniesienie 
obowiązku 
oznakowania w 
stosunku do 
niektórych jednostek 
pływających SG.  

Administracji Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

96. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie wysokości 
funduszu na nagrody 
roczne, nagrody 
uznaniowe 
i zapomogi dla 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej.   

Wydanie nowego 
rozporządzenia 
związane jest ze 
zmianą przepisów 
merytorycznych 
ustawy o Straży 
Granicznej 
wprowadzoną 
nowelizacją tej 
ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. 
(Dz.U. Nr 82, 
poz. 558) oraz 
wejściem w życie 
przepisów 
rozporządzenia 
Ministra Finansów z 
dnia 11 lipca 2007 r. 
w sprawie 
szczegółowej 
klasyfikacji 
dochodów, 
wydatków, 
przychodów i 
rozchodów oraz 

Projekt ma na celu 
określenie wysokości 
funduszu, jednostek 
organizacyjnych, w 
których tworzy się 
fundusz, sposobu 
ustalenia i wysokości 
środków finansowych 
przeznaczonych na 
nagrody uznaniowe i 
zapomogi, 
możliwości 
podwyższania przez 
Komendanta 
Głównego Straży 
Granicznej 
wysokości środków 
na nagrody 
uznaniowe i 
zapomogi, 
wyłączenie funduszu 
nagród uznaniowych 
i zapomóg z funduszu 
płac. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  
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środków 
pochodzących ze 
źródeł zagranicznych 
(Dz.U. Nr 128, poz. 
890). 

97. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie utworzenia 
strzeżonego ośrodka 
dla cudzoziemców w 
Krośnie Odrzańskim.  

Wydanie 
rozporządzenia 
związane jest z 
koniecznością 
przekształcenia 
funkcjonującego 
aresztu w celu 
wydalenia w 
strzeżony ośrodek 
dla cudzoziemców 
ze względu na skalę 
wydawanych przez 
sądy postanowień 
dot. umieszczania 
cudzoziemców w 
strzeżonych 
ośrodkach a nie w 
aresztach w celu 
wydalenia.  

Projekt ma na celu 
określenie siedziby 
strzeżonego ośrodka, 
organu SG, któremu 
ma podlegać ośrodek 
oraz wskazanie w 
strukturze której 
jednostki 
organizacyjnej SG 
zostanie 
umiejscowiony.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  

98. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie utworzenia 
strzeżonego ośrodka 
dal cudzoziemców w 
Lesznowoli.  

Wydanie 
rozporządzenia 
związane jest z 
przejęciem przez 
Straży Graniczną 
strzeżonego ośrodka 
od Policji.   

Projekt ma na celu 
określenie siedziby 
strzeżonego ośrodka, 
organu SG, któremu 
ma podlegać ośrodek 
oraz wskazanie w 
strukturze której 
jednostki 
organizacyjnej SG 
zostanie 
umiejscowiony. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  

99. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 

Zmiana 
rozporządzenia 
umożliwi 
potwierdzanie przez 

Projekt ma na celu 
określenie sposobu 
potwierdzenia 
przekroczenia 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 

bip.mswia.gov.pl  



 67 
 

Administracji w 
sprawie kontroli 
granicznej 
dokonywanej przez 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej.  

funkcjonariuszy 
Straży Granicznej 
faktu przekroczenia 
granicy zewnętrznej 
Unii Europejskiej 
przez obywatela 
państwa trzeciego.  

granicy i jego 
ewidencjonowania 
oraz organów 
dokonujących  
potwierdzenia.  

Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

100. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie kontroli 
legalności pobytu 
cudzoziemców na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

Wydanie nowego 
rozporządzenia 
związane jest ze 
zmianą przepisów 
merytorycznych 
ustawy o 
cudzoziemcach 
wprowadzoną 
nowelizacją tej 
ustawy z dnia 24 
maja 2007 r. (Dz.U. 
Nr 120, poz. 818).  

Projekt ma na celu 
określenie sposobu 
przeprowadzania 
kontroli legalności 
pobytu 
cudzoziemców na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, okoliczności 
jej przeprowadzania, 
rodzajów 
kontrolowanych 
dokumentów oraz 
sposobu i zakresu 
dokumentowania 
czynności 
związanych z 
przeprowadzoną 
kontrolą.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin 
Własnowolski,  
Waldemar Popławski  
Biuro Prawne 
Komendy Głównej 
Straży Granicznej 

bip.mswia.gov.pl  

101. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
ustanowienia 
Pełnomocnika Rządu 
do spraw Rozwoju 
 i Zastosowania 
Technologii 
Biometrycznych. 

Zbliżające się 
terminy 
wprowadzenia 
drugiej cechy 
biometrycznej – 
odcinków linii 
papilarnych zarówno 
na potrzeby procesu 
wydawania wiz 
Schengen (maj  
2009 r.), w celu 
wypełnienia 
zobowiązań 

Projekt ma na celu 
wprowadzenie 
jednolitych 
rozwiązań techniczno 
– prawno – 
organizacyjnych, 
stanowiących o 
pobieraniu, 
zapisywaniu, 
przechowywaniu, 
odczytywaniu i 
porównywaniu 
danych 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

 

Piotr Durbajło – 
Dyrektor 
Departamentu 
Infrastruktury 
Teleinformatycznej 

bip.mswia.gov.pl  
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nałożonych na RP 
prawem unijnym, 
przesądzają o 
konieczności 
powołania organu, 
który w sposób 
całościowy zająłby 
się problematyką 
zastosowania i 
rozwijania 
technologii 
biometrycznych na 
potrzeby 
administracji, mając 
na uwadze regulacje 
europejskie w tym 
zakresie oraz 
doświadczenie i 
trendy na poziomie 
europejskim i 
światowym. 

biometrycznych na 
potrzeby tychże 
procesów a także 
procesów 
kontrolnych w 
ramach procedur 
administracyjnych 
prowadzonych przez 
różne instytucje 
administracji 
publicznej, a także na 
potrzeby 
przyszłościowo 
wdrażanych 
projektów. Dane 
biometryczne, czyli 
dane wrażliwe o 
obywatelach RP oraz 
innych osobach 
wymagają spójnego 
podejścia, celem 
opracowania 
bezpiecznych i 
przejrzystych zasad 
ich przetwarzania. 
Powyższe działania 
mają również 
dotyczyć 
opracowania 
systemowych 
rozwiązań na 
potrzeby korzystania 
z technologii 
biometrycznych. 
Koordynacja 
działania różnych 
organów 
administracji 
publicznej, które we 
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własnym zakresie 
zajmują się 
problematyka danych 
biometrycznych. 

102. Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
organizacji  i 
funkcjonowania 
systemu danych i 
informacji oraz 
warunków 
 ich przekazywania, 
gromadzenia i 
udostępniania. 

Wykonanie 
obowiązku 
nałożonego przez 
ustawę Prawo 
telekomunikacyjne – 
wybudowanie 
centralnej bazy 
numerów oraz 
systemu związanego 
z lokalizacją 
abonenta 
wzywającego 
pomocy oraz  
uwzględniającego 
przenoszenie 
numerów                      
i administrowanie 
tym systemem.  

Projekt ma na celu 
określenie organizacji 
i funkcjonowania 
systemu 
gromadzącego               
i udostępniającego i 
dane systemu, o 
którym mowa w art. 
78 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. 
– Prawo 
telekomunikacyjne 
oraz warunki ich 
udostępniania.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych              
i Administracji 

Piotr Durbajło  – 
Dyrektor  
Departamentu 
Infrastruktury 
Teleinformatycznej  

bip.mswia.gov.pl  

103. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków 
wykonywania 
działalności 
telekomunikacyjnej 
przez organy i 
jednostki 
organizacyjne 
podległe ministrowi 
właściwemu do 
spraw wewnętrznych 

Istnieje potrzeba 
uregulowania 
prawno-
organizacyjnego 
funkcjonowania 
systemów 
teleinformatycznych 
zapewniających 
dostęp do usług 
telekomunikacyjnyc
h oraz zasobów 
informatycznych 
administracji 
rządowej i UE. 

Projekt ma na celu 
opracowanie zasad 
wykonywania 
działalności 
telekomunikacyjnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych              
i Administracji 

 Mirosław Marczak – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Infrastruktury 
Teleinformatycznej 

bip.mswia.gov.pl  
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– w odniesieniu do 
sieci 
telekomunikacyjnej 
eksploatowanej przez 
te organy i jednostki 
organizacyjne dla 
potrzeb Kancelarii 
Prezydenta, 
Kancelarii Sejmu, 
Kancelarii Senatu i 
administracji 
rządowej. 

104. Projekt 
rozporządzenia  
Rady Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenia  
w sprawie Planu 
Informatyzacji 
Państwa na lata 
 2007 - 2010. 

Zmiana 
rozporządzenia  
w zakresie Planu 
Informatyzacji 
Państwa na lata 2007 
– 2010. 

Wstępne prace 
dotyczą aktualizacji 
wszystkich 
elementów zawartych 
w Planie 
Informatyzacji 
Państwa – zwłaszcza 
w odniesieniu do 
wykazu sektorowych 
i ponadsektorowych 
projektów 
informatycznych.   

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Tomasz 
Mazurkiewcz  – 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl  

105. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie udzielania 
przez Władzę 
Wdrażającą 
Programy 
Europejskie pomocy 
finansowej w ramach 
Programu 
Operacyjnego 
Innowacyjna 
Gospodarka,  

Rozporządzenie to 
jest niezbędne do 
uruchomienia 
działania 8.4 
Zapewnienie dostępu 
do Internetu na 
etapie ostatniej mili 
Programu 
Operacyjnego 
Innowacyjna 
Gospodarka, 
ponieważ określa 
zasady udzielania 
pomocy publicznej, 
występującej w tym 

Projekt ma na celu 
określenie 
beneficjentów 
pomocy,  koszty 
kwalifikowane 
projektów oraz 
określa akty prawne, 
na mocy których 
udzielana jest pomoc 
oraz  ustala jej 
wysokość. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Elżbieta 
Kroszczyńska –   
Departament 
Informatyzacji 
oraz 
Agnieszka 
Krauzowicz – 
Departament Prawny 

bip.mswia.gov.pl  



 71 
 

2007-2013, na 
zapewnienie 
dostarczenia usługi 
szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. 

działaniu. 

106. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie rodzaju 
wydatków 
bezpośrednio 
związanych ze 
świadczeniem usługi 
przyłączenia do sieci 
w celu zapewnienia 
korzystania z usługi 
szerokopasmowego 
dostępu do Internetu 
przez jednostki 
uprawnione. 

Wprowadzenie  
w życie 
przedmiotowego 
rozporządzenia jest 
następstwem 
poszerzenia delegacji 
ustawowej zawartej 
w art. 100 ust. 3 ww. 
ustawy oraz faktem, 
iż Rozporządzenie 
Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 
23 marca 2005r. w 
sprawie warunków 
udzielania oraz 
sposobu 
przekazywania i 
wykorzystania 
dotacji 
przeznaczonej dla 
jednostek 
uprawnionych 
zostało uchylone z 
dniem 2 stycznia 
2008r. 

Projekt ma na celu 
określenie rodzaju 
wydatków 
bezpośrednio 
związanych ze 
świadczeniem usługi 
przyłączenia do sieci 
w celu zapewnienia 
korzystania z usługi 
szerokopasmowego 
dostępu do Internetu 
przez jednostki 
uprawnione, sposobu 
ich określania i 
dokumentowania. 
Ponadto ma na celu 
określenie warunków 
udzielania oraz 
sposobu 
przekazywania i 
wykorzystania dotacji 
przeznaczonej dla 
jednostek 
uprawnionych, o 
których mowa w art. 
81 ust. 5 pkt 1-6 ww. 
ustawy, sposobu i 
zakresu 
przekazywania 
informacji o 
wykorzystaniu tej 
dotacji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Olga Kmieć – 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl  

107. Projekt 
rozporządzenia 

Nowelizacja wynika 
przede wszystkim z 

Projekt zawiera 
uproszczony w 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 

Jolanta Matysiuk, 
Maciej Groń – 

bip.mswia.gov.pl  
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Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie zmiany 
rozporządzenia w 
sprawie wymagań 
technicznych 
dokumentów 
elektronicznych 
zawierających akty 
normatywne i inne 
akty prawne, 
elektronicznej formy 
dzienników 
urzędowych oraz 
środków 
komunikacji 
elektronicznej i 
informatycznych 
nośników danych. 

konieczności zmiany 
Załącznika nr 4 
określającego 
podstawowy katalog 
znaczników aktów 
normatywnych 
wytwarzanych w 
postaci 
elektronicznej wraz z 
ich opisem. 
Zamieszczenie w 
Załączniku nr 4 
regulacji o 
charakterze ściśle 
technicznym nie 
było praktycznym 
rozwiązaniem.  
 

porównaniu z 
poprzednią wersją 
rozporządzenia 
podstawowy katalog 
znaczników aktów 
normatywnych i 
innych aktów 
prawnych 
wytwarzanych w 
postaci elektronicznej 
wraz z ich opisem.  

Administracji Departament 
Informatyzacji 

108. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie wzoru 
dokumentu podróży 
przewidzianego w 
Konwencji 
Genewskiej. 

Wykonanie 
upoważnienia 
zawartego w art. 89o 
ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r.  
o udzielaniu 
cudzoziemcom 
ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w brzmieniu 
nadanym ustawą z 
dnia 18 marca 2008 
r. o zmianie ustawy o 
udzielaniu 
cudzoziemcom 
ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 

Celem projektu jest 
określenie wzoru 
dokumentu podróży 
przewidzianego w 
Konwencji 
Genewskiej oraz 
wzoru formularza 
wniosku o wymianę 
lub wydanie nowego 
dokumentu podróży 
przewidzianego w 
Konwencji 
Genewskiej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Andrzej Karpiak – 
Dyrektor 
Departamentu 
Postępowań 
Uchodźczych Urzędu 
do Spraw 
Cudzoziemców 

bip.mswia.gov.pl  
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Polskiej oraz 
niektórych innych 
ustaw. 

109. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie regulaminu 
pobytu w ośrodku 
dla cudzoziemców 
ubiegających się o 
nadanie statusu 
uchodźcy. 

Wykonanie 
upoważnienia 
zawartego w art. 82 
ust. 2 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o 
udzielaniu 
cudzoziemcom 
ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w brzmieniu 
nadanym ustawą z 
dnia 18 marca 2008 
r. o zmianie ustawy o 
udzielaniu 
cudzoziemcom 
ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 
niektórych innych 
ustaw. 

Celem projektu jest 
określenie 
regulaminu pobytu  
w ośrodku dla 
cudzoziemców 
ubiegających się o 
nadanie statusu 
uchodźcy. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Julian Curyła  –  
Dyrektor Biura 
Organizacji 
Ośrodków dla 
Cudzoziemców 
Ubiegających się o 
Nadanie Statusu 
Uchodźcy lub Azylu  
Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców 

bip.mswia.gov.pl  

110. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie wysokości 
pomocy dla 
cudzoziemców 
ubiegających się o 
nadanie statusu 
uchodźcy. 

Wykonanie 
upoważnienia 
zawartego w art. 86 
ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o 
udzielaniu 
cudzoziemcom 
ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w brzmieniu 
nadanym ustawą z 
dnia 18 marca 2008 
r. o zmianie ustawy o 

Celem projektu jest 
określenie wysokości 
jednorazowej 
pomocy pieniężnej 
lub wartości bonów 
towarowych na zakup 
odzieży i obuwia, 
stałej pomocy 
pieniężnej na zakup 
środków higieny 
osobistej, 
kieszonkowego oraz 
ekwiwalentu 
pieniężnego w 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Julian Curyła –  
Dyrektor Biura 
Organizacji 
Ośrodków dla 
Cudzoziemców 
Ubiegających się o 
Nadanie Statusu 
Uchodźcy lub Azylu  
Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców 

bip.mswia.gov.pl  



 74 
 

udzielaniu 
cudzoziemcom 
ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 
niektórych innych 
ustaw. 

zamian za 
wyżywienie, a także 
wysokości 
świadczenia 
pieniężnego na 
pokrycie we własnym 
zakresie kosztów 
pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, pomocy na 
pokrycie kosztów 
wyżywienia 
cudzoziemca w 
podróży w związku z 
dobrowolnym 
wyjazdem z 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, terminu i 
sposobu ich wypłaty 
oraz wysokości 
stawki dziennej 
wyżywienia 
zbiorowego w 
ośrodku dla 
cudzoziemców 
ubiegających się o 
nadanie statusu 
uchodźcy. 

111. Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
tymczasowego 
zaświadczenia 
tożsamości 
cudzoziemca. 

Wykonanie 
upoważnienia 
zawartego w art. 60 
ust.1 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r.  
o udzielaniu 
cudzoziemcom 
ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 

Celem projektu jest 
określenie wzorów 
tymczasowego 
zaświadczenia 
tożsamości 
cudzoziemca i 
wzorów formularza 
wniosku o wydanie 
lub wymianę 
tymczasowego 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Andrzej Karpiak –  
Dyrektor 
Departamentu 
Postępowań 
Uchodźczych Urzędu 
do Spraw 
Cudzoziemców 

bip.mswia.gov.pl  
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Polskiej w brzmieniu 
nadanym ustawą  
z dnia 18 marca  
2008 r. o zmianie 
ustawy  
o udzielaniu 
cudzoziemcom 
ochrony na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 
niektórych innych 
ustaw. 

zaświadczenia 
tożsamości 
cudzoziemca. 

 
 


