
Program prac legislacyjnych na I półroczu 2009 r. dotyczących projektów rozporządzeń nad którymi będą 
prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

( na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej  w procesie stanowienia prawa) 
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planuje się zawrzeć w 
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publicznej 

 
Przyczyny 

rezygnacji z 
prac nad 

projektem 
rozporządze

nia 
1.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
kwalifikacji osób uprawnionych 
do wykonywania prac 
podwodnych przez jednostki 
organizacyjne podległe lub 
nadzorowane przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

Obowiązujące 
rozporządzenie zbyt 
liberalnie traktuje sprawę 
kwalifikowania osób 
mogących ubiegać się 
o uprawnienia do 
prowadzenia prac 
podwodnych. 
Wyczerpujące 
uregulowanie wymagań 
kwalifikacyjnych 
wymagać będzie zmiany 
upoważnienia 
ustawowego. 

 

Celem projektu jest 
w zakresie określonym 
upoważnieniem 
ustawowym 
doprecyzowanie 
wymagań 
kwalifikacyjnych dla 
osób ubiegających się 
o uprawnienia nurkowe 
MSWiA.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Tomasz 
Gartowski 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl Przyczyną 
odstąpienia 
od prac 
legislacyjnyc
h nad ww. 
projektem 
jest fakt, iż 
brzmienie 
przedmiotow
ego projektu 
wykracza 
poza 
upoważnienie 
ustawowe i 
ewentualne 
kontynuowan
ie prac 
legislacyjnyc
h nad 
przedmiotow
ym projektem 
będzie 
wymagało 
zmiany 
upoważnienia 
ustawowego 
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2.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
wykonywania prac podwodnych 
przez jednostki organizacyjne 
podległe lub nadzorowane przez 
ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

Obowiązujące 
rozporządzenie nie 
reguluje wyczerpująco 
kwestii dotyczących 
bezpieczeństwa prac 
podwodnych.  

Projekt ma na celu 
uregulowanie spraw 
bezpieczeństwa 
wykonywania prac 
podwodnych oraz trybu 
postępowania 
powypadkowego.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Tomasz 
Gartowski 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  

3.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
wysokości środków finansowych 
w 2009 r. i ich podziału między 
jednostkami ochrony 
przeciwpożarowego działające 
w ramach krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

Art. 33 ust. 2 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2004 r. 
o ochronie 
przeciwpożarowej. 

Projekt ma na celu 
podział środków 
finansowych z dotacji 
budżetu państwa między 
jednostki ochrony 
przeciwpożarowej 
działające w ramach 
krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta Glińska  
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  

4.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
wysokości i warunków 
przyznawania policjantom 
równoważnika pieniężnego w 
zamian za umundurowanie.   

Uaktualnienie wysokości 
stawek równoważnika 
pieniężnego w zamian za 
umundurowanie nie 
wydane w naturze. 

(na podstawie art. 70 ust. 
2 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990r. o 
Policji). 

Projekt ma na celu 
określenie wysokości 
równoważnika 
pieniężnego w zamian za 
umundurowanie, na 
podstawie kalkulacji cen 
przedmiotów 
mundurowych 
przysługujących 
policjantom stosownie 
do norm należności 
określonych w 
odrębnych przepisach. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

podinsp. Tomasz 
Kowalczyk-
Dyrektor Biura 
Logistyki Policji 
KGP 

bip.mswia.gov.pl  

5.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
wysokości, warunków i trybu 
przyznawania policjantom 
należności za podróże służbowe i 
przeniesienia. 

Likwidacja wymogu 
zgody na zagraniczne 
podróże służbowe 
wydawanej przez 
Komendanta Głównego 
Policji oraz 
komendantów 
wojewódzkich Policji w 

Projekt ma na celu 
zmianę przepisu § 12 
przedmiotowego 
rozporządzenia, która 
znosi wymóg uzyskania 
zgody Komendanta 
Głównego Policji, a w 
przypadku wyjazdów w 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

podinsp. Rafał 
Łysakowski -
Dyrektor Biuro 
Międzynarodowej 
Współpracy 
Policji  
KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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ramach współpracy 
przygranicznej. 
Postulowana zmiana ma 
na celu uproszczenie 
procedury organizacji i 
realizacji przedsięwzięć 
międzynarodowych 
przez jednostki 
organizacyjne Policji. 

 

ramach współpracy 
przygranicznej – 
właściwego komendanta 
wojewódzkiego Policji, 
na zagraniczne podróże 
służbowe policjantów.  
Bezpośrednim skutkiem 
zniesienia wyżej 
wskazanego  wymogu 
jest zmiana w zakresie 
określenia podmiotu 
uprawnionego do 
wydawania polecenia 
odbycia zagranicznej 
podróży służbowej przez 
policjanta. Zgodnie z 
przepisem § 12 ust. 1 pkt  
1-5 przedmiotowego 
projektu, wydanie 
polecenia będzie leżało 
odpowiednio w 
kompetencji 
Komendanta Głównego 
Policji, komendantów 
wojewódzkich Policji, 
Komendanta 
Stołecznego Policji, 
komendantów szkół 
policyjnych lub 
Komendanta – rektora 
Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie. Zniesienie 
wymogu uzyskiwania 
zgody Komendanta 
Głównego Policji i 
enumeratywne 
wskazanie podmiotów 
uprawnionych do 
wydawania poleceń 
odbycia zagranicznych 
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podróży służbowych, ma 
zapobiec w praktyce 
scedowaniu uprawnień w 
tym zakresie na 
kierowników jednostek 
organizacyjnych Policji 
niższego szczebla. 

 

6.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
w sprawie szczegółowych zasad 
otrzymywania i wysokości 
uposażenia zasadniczego 
policjantów, dodatków 
do uposażenia oraz ustalania 
wysługi lat, od której jest 
uzależniony wzrost uposażenia 
zasadniczego. 
 

Wzmocnienie 
motywacyjnego 
charakteru siatki 
uposażeń zasadniczych 
policjantów. 
Realizacja postanowień 
ustawy z dnia 12 stycznia 
2007 r. o ustanowieniu 
„Programu modernizacji 
Policji (…) w latach 
2007-2009”. 

Projekt ma na celu:  

1) podniesienie 
minimalnego uposażenia 
zasadniczego policjanta, 
po odbytym szkoleniu 
podstawowym, 
do wysokości 2.310 zł 
z dotychczasowych 
2.120 zł i wobec 1.610 zł 
w 2007 r., 

2) dla pozostałych 
stanowisk służbowych 
wzrost indywidualnych 
mnożników kwoty 
bazowej o 0,10, tj. 
podwyższenie 
uposażenia o ok. 150 zł, 

3) dalsze porządkowanie 
katalogu stanowisk 
służbowych poprzez 
przeszeregowania 
poszczególnych 
stanowisk, likwidacji 
niektórych 
stanowisk, utworzenia 
nowych oraz zmiana 
nazw innych stanowisk. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Eliza Wójcik 
Dyrektor Biura 
Finansów  
KGP 

bip.mswia.gov.pl  

7.  Projekt rozporządzenia  Ministra 
Spraw Wewnętrznych  

Stworzenie podstaw 
prawnych do 

Celem projektu jest 
wykonywanie badań 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 

podinsp. bip.mswia.gov.pl  
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i Administracji  
w sprawie utworzenia jednostki 
badawczo-rozwojowej – 
Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji. 
 
 
 

prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowej. 
 Możliwość 
pozyskiwania 
pozabudżetowych 
środków finansowych.  
 Wykonywanie zadań 
związanych z badaniem i 
certyfikacją wyposażenia 
Policji. 

naukowych i prac 
rozwojowych, 
prowadzenie baz danych 
w celu wsparcia 
techniczno- 
kryminalistycznego 
procesu zapobiegania, 
wykrywania i zwalczania 
przestępczości, 
wykonywanie ekspertyz  
i wydawanie opinii  
w prowadzonych 
postępowaniach. 

Administracji Paweł Rybicki 
– 
Dyrektor 
Centralnego 
Laboratorium  
Kryminalisty- 
cznego KGP 

 

8.  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  

9.  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, 

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 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

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

 

bip.mswia.gov.pl  
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obserwacja etc.), 
zdefiniowaniu nieostrych 
pojęć 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). 

powypadkowych, 
wyeliminowanie 
bezpodstawnego 
pouczenia świadków 
wypadku o 
odpowiedzialności 
karnej z art. 233 §1 kk. 

10.  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 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

insp. Michał 
Czeszejko-
Sochacki - 
Dyrektor Biura 
Prewencji KGP 

 

bip.mswia.gov.pl  
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ochrony, wprowadzenia 
wzoru zaświadczenia 
uprawniającego do 
nabycia określonego 
rodzaju amunicji, 
obowiązku 
przekazywania przez 
przedsiębiorcę, do 
organu Policji 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. 

11.  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. 
 
 

Przyczyną wydania 
rozporządzenia jest 
wyeliminowanie 
wątpliwości 
interpretacyjnych w 
zakresie stosowania 
przepisów 
umożliwiających 
przyznawanie 
policjantom – 
antyterrorystom 
podwyższonej podstawy 
wymiaru emerytury za 
każdy rok służby 
pełnionej 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 
Antyterrorysty- 
cznych KGP 

 

bip.mswia.gov.pl  

12.  Projekt rozporządzenia Ministra Opracowanie nowej Projekt ma na celu Minister Spraw Marek bip.mswia.gov.pl  
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Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej Funduszu – Centralna 
Ewidencja Pojazdów i 
Kierowców. 

ustawy o finansach 
publicznych spowoduje 
utratę mocy 
przedmiotowego 
rozporządzenia 
wydanego na mocy 
ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 
249, poz. 2104, z późn. 
zm.). 

określenie tak jak 
dotychczas, 
szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej 
Funduszu – Cepik . 

Wewnętrznych 
i Administracji 

Słowikowski, 
Dyrektor, 
Departament 
Ewidencji 
Państwowych i 
Teleinformatyki, 
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

13.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie opłaty 
ewidencyjnej. 

 

Opracowanie  ustawy o 
zmianie ustawy Prawo o 
ruchu drogowym 
spowoduje utratę mocy 
przedmiotowego 
rozporządzenia 
wydanego na mocy 
ustawy z dnia 20 czerwca 
1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 
2005r. Nr 108, poz. 908, 
z późn. zm.). 

Projekt ma na celu 
określenie tak jak 
dotychczas wysokości 
opłaty ewidencyjnej, tryb 
i zasady jej pobierania. 
Zostanie również 
określony wzór 
sprawozdania z 
pobranych i 
przekazanych opłat 
ewidencyjnych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marek 
Słowikowski, 
Dyrektor 
Departamentu 
Ewidencji 
Państwowych i 
Teleinformatyki, 
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

14.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie 
przeniesienia planowanych 
wydatków budżetowych oraz 
limitów zatrudnienia i kwot 
wynagrodzeń pomiędzy 
częściami 17- Administracja 
publiczna i 42- Sprawy 
wewnętrzne, z zachowaniem 
przeznaczenia środków 
publicznych wynikających z 
ustawy budżetowej na rok 2009. 

Konieczność 
opracowania 
przedmiotowego 
rozporządzenia wynika z 
przekazania spraw 
związanych z 
prowadzeniem centralnej 
ewidencji pojazdów i 
centralnej ewidencji 
kierowców do 
kompetencji Ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

Celem projektu jest 
przeniesienie wydatków 
budżetowych, limitów 
zatrudnień i kwot 
wynagrodzeń, 
związanych z 
prowadzeniem spraw 
dotyczących centralnej 
ewidencji pojazdów i 
centralnej ewidencji 
kierowców, z działu 17 – 
Administracja publiczna 
do działu 42 – Sprawy 
wewnętrzne. 
Przeniesienie tych kwot 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marek 
Słowikowski, 
Dyrektor, 
Departament 
Ewidencji 
Państwowych i 
Teleinformatyki, 
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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nastąpi z zachowaniem 
przeznaczenia środków 
publicznych 
wynikających z ustawy 
budżetowej na rok 2009. 

15.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
warunków otrzymywania przez 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej dodatkowego 
wynagrodzenia za wykonywanie 
zadań zleconych wykraczających 
poza obowiązki służbowe. 

1) W związku z 
zakładaną likwidacją 
zwiększenia dodatku 
służbowego z tytułu 
opieki nad psem 
służbowym zaistniała 
potrzeba wprowadzenia 
nowej formy 
rekompensaty dla 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej – 
przewodników psów 
służbowych; 

2) Wprowadzenie 
regulacji dotyczącej 
dodatkowego 
wynagrodzenia dla 
funkcjonariusza Straży 
Granicznej za 
wykonywanie zadań 
eksperta, uzasadniona 
jest coraz częstszym 
udziałem 
funkcjonariuszy w 
przedsięwzięciach 
wynikających z realizacji 
założeń projektów 
pomocowych 
finansowanych ze 
środków Unii 
Europejskiej 
(ewentualnie 
współfinansowanych ze 
strony innych państw 

Projekt ma na celu: 

1) wprowadzenie 
przepisu 
umożliwiającego 
przyznanie 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej – 
przewodnikom psów 
służbowych, 
dodatkowego 
wynagrodzenia za opiekę 
nad psem służbowych; 

2) wprowadzenie 
przepisu 
umożliwiającego 
przyznanie dodatkowego 
wynagrodzenia 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej, którym w 
ramach zadań, 
wykraczających poza 
zakres obowiązków, 
zlecono wykonywanie 
zadań eksperta, w kraju i 
poza granicami państwa. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl Projekt został 
poddany 

konsultacjom 
z NSZZ 

Funkcjonariu
szy Straży 

Granicznej. 
W toku 

trwających 
uzgodnień w 
Komendzie 

Głównej 
Straży 

Granicznej 
uznano, że 
propozycje 

szczegółowyc
h regulacji 

dotyczących 
otrzymywani

a przez 
funkcjonarius
zy ze źródeł 
pochodzącyc
h z budżetu 

UE lub 
innych źródeł 
zagranicznyc
h wymagają 
doprecyzowa

nia i 
ponownego 

przeanalizow
ania pod 

względem 
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trzecich np. USA), a 
koordynowanych przez 
określone państwo Unii 
Europejskiej lub 
organizacje pozarządową 
(np. Międzynarodową 
Organizację ds. Migracji 
– IOM). 
 
 
 

zgodności 
z przepisami 
powszechnie 
obowiązujący

mi. W tym 
stanie rzeczy, 

z uwagi na 
stopień 

zaawansowan
ia prac, będą 

one  
kontynuowan

e w II 
półroczu 
2009 r. 

16.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
należności i świadczeń 
przysługujących 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej oddelegowanym do 
pełnienia służby poza granicami 
państwa. 

Wydanie 
przedmiotowego aktu 
uzasadnione jest 
koniecznością 
ujednolicenia należności 
i świadczenia (w zakresie 
wysokości i rodzaju) 
przysługujących 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej 
oddelegowanym do 
pełnienia służby poza 
granicami państwa 
z należnościami i 
świadczeniami 
przysługującymi 
policjantom 
oddelegowanym do 
pełnienia zadań 
służbowych poza Policją 
w kraju i za granicą. 
Spowoduje to, że 
funkcjonariusze Straży 
Granicznej i policjanci 
oddelegowani do 

Projekt ma na celu 
zastąpienie 
obowiązującego obecnie 
rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 27 
czerwca 2002 r. w 
sprawie należności i 
świadczeń 
przysługujących 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej 
oddelegowanym do 
pełnienia służby poza 
granicami państwa (Dz. 
U. Nr 100, poz. 917). W 
projekcie uwzględniono 
obowiązujące 
uregulowania 
funkcjonujące w 
rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29 
stycznia 2007 r. w 
sprawie oddelegowania 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



 11

pełnienia służby poza 
granicami państwa, 
często w tych samych 
miejscowościach, będą 
otrzymywali należności i 
świadczenia w tej samej 
wysokości. W 
dotychczas 
obowiązującym stanie 
prawnym 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej 
przysługiwały należności 
i świadczenia w niższej 
wysokości niż 
policjantom. 

policjantów do pełnienia 
zadań służbowych poza 
Policją w kraju i za 
granicą (Dz. U. Nr 58, 
poz. 396).  

 

17.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
warunków przyznawania 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej nagród rocznych, 
nagród uznaniowych i zapomóg. 

Rozporządzenie ma 
zastąpić obecnie 
obowiązujące w tym 
zakresie rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 18 
czerwca 2002 r. w 
sprawie warunków 
przyznawania 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej nagród 
rocznych, nagród 
uznaniowych i zapomóg 
(Dz. U. Nr 86, poz. 788). 

Proponowane 
rozwiązania mają 
charakter porządkowy w 
stosunku do aktualnie 
obowiązującego 
rozporządzenia w tej 
sprawie. Ze względu na 
ilość i rodzaj 

Projekt ma na celu 
doprecyzowanie 
aktualnie istniejących 
rozwiązań w tej sprawie, 
wychodząc naprzeciw 
postulatom zgłoszonym 
przez kierowników 
jednostek 
organizacyjnych Straży 
Granicznej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
Z uwagi na 

trwające 
uzgodnienia 

wewnątrzreso
rtowe oraz 
stopień ich 

zaawansowan
ia prace nad 
projektem 

będą 
kontynuowan

e w II 
półroczu 
2009 r 
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wprowadzanych zamian 
oraz w celu zapewnienia 
większej przejrzystości 
odstąpiono od 
nowelizacji aktualnie 
obowiązującego 
rozporządzenia 
decydując się na  
opracowanie nowego 
rozporządzenia w tej 
sprawie. 

18.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
warunków otrzymywania 
posiłków i napojów przez 
cudzoziemców umieszczonych w 
strzeżonym ośrodku lub 
przebywających  w areszcie w 
celu wydalenia oraz wartości 
normy wyżywienia. 

Konieczność 
ujednolicenia wartości 
pieniężnych norm 
wyżywienia dla 
cudzoziemców. 

Projekt ma na celu 
ujednolicenie wartości 
pieniężnych norm 
wyżywienia dla 
cudzoziemców 
umieszczonych w 
strzeżonym ośrodku lub 
przebywających w 
areszcie w celu 
wydalenia i 
cudzoziemców 
umieszczonych w 
pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych w 
jednostkach 
organizacyjnych Straży 
Granicznej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

19.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
warunków w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych oraz stażu służby, 
jakim powinien odpowiadać 
funkcjonariusz Straży Granicznej 
na określonym stanowisku 
służbowym. 

Zmiana rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 1 
lipca 2002 r. w sprawie 
warunków w zakresie 
wykształcenia, 
kwalifikacji 
zawodowych oraz stażu 
służby, jakim powinien 
odpowiadać 
funkcjonariusz Straży 

Projekt ma na celu 
zmianę załącznika do 
rozporządzenia 
określającego warunki w 
zakresie wykształcenia, 
kwalifikacji 
zawodowych oraz staży 
służby, jakim powinien 
odpowiadać 
funkcjonariusz Straży 
Granicznej na danym 
stanowisku służbowym. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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Granicznej na 
określonym stanowisku 
(Dz. U. Nr 109, poz. 965 
z późn. zm.) wynika z 
konieczności 
wprowadzenia zmian w 
zakresie nazewnictwa 
stanowisk i stopni 
etatowych a tym samym 
kwalifikacji 
wymaganych na 
poszczególnych 
stanowiskach 
służbowych. 

20.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
postępowania ze zwłokami 
cudzoziemców umieszczonych w 
strzeżonym ośrodku lub 
przebywających w areszcie 
w celu wydalenia. 

Wykonanie delegacji 
ustawowej zawartej w 
art. 10 ust. 5a ustawy z 
dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 23, poz. 
295 z późn. zm.), w 
brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia 24 
października 2008 r. o  
zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 216, poz. 
1367). 

 

Projekt ma na celu 
określenie sposobu 
postępowania ze 
zwłokami cudzoziemców 
umieszczonych w 
strzeżonym ośrodku lub 
przebywających w 
areszcie w celu 
wydalenia, 
uwzględniając w 
szczególności 
powiadomienie 
właściwych osób o 
zgonie, sposób 
powiadamiania, 
wskazanie podmiotów 
wydających zgode na 
pochowanie zwłok, tryb 
postępowania ze 
zwłokami, które nie 
zostaną odebrane oraz 
sposób ponoszenia 
kosztów pochówku 
zleconego przez 
strzeżony ośrodek lub 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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areszt w celu wydalenia, 
kierując się 
koniecznością 
zachowania godności 
należnej zmarłemu i 
bezpieczeństwem 
sanitarnym. 
 
 

21.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
uposażenia zasadniczego oraz 
dodatków do uposażenia 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej. 

Konieczność zmiany 
rozporządzenia z dnia 8 
lutego 2008 r. w sprawie 
uposażenia zasadniczego 
oraz dodatków do 
uposażenia 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz. U. Nr 
24, poz. 148) wiąże się z 
planowanym 
zwiększeniem nakładów 
finansowych na 
uposażenia 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej w 2009 r., co 
wynika z przedsięwzięć 
przewidzianych do 
realizacji w 2009 r. na 
podstawie 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” (Dz. U. Nr 35, 
poz. 213). 

Projekt ma na celu 
wprowadzenie nowych 
stawek uposażenia 
zasadniczego i 
wysokości dodatku 
służbowego, 
funkcyjnego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

22.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie sposobu 

Zmiana rozporządzenia 
związana jest ze zmianą 

przepisów 

Projekt ma na celu 
wprowadzenie nowej 
kategorii podmiotów 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 

bip.mswia.gov.pl  
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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. 
 
 

merytorycznych ustawy 
o Straży Granicznej 

wprowadzoną ustawą z 
dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o zmianie ustawy o 
Straży Granicznej  oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 82, poz. 558). 

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). 
 

Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

23.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu 
postępowania przy wykonywaniu 
niektórych uprawnień 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej 

 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w art. 11 ust. 
2 ustawy z dnia 12 
października 1990 r. o 
Straży Granicznej w 
brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia  24 
października 2008 r. o  
zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 216, poz. 
1367).  

Projekt ma na celu 
zastąpienie 
obowiązującego 
rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 12 
grudnia 2007 r. w 
sprawie sposobu 
postępowania przy 
wykonywaniu niektórych 
uprawnień  
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz. U. Nr 
242, poz. 1773) oraz 
rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  z dnia 1 
marca 2006 r. w sprawie 
sposobu doprowadzania 
osób zatrzymanych przez 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz. U. Nr 
44, poz. 317). Projekt 
określa sposób 
postępowania 
funkcjonariuszy przy 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



 16

dokonywaniu 
zatrzymywania i 
legitymowania osób oraz 
ustalania tożsamości 
osób w inny sposób, 
sankcjonując 
wypracowane 
rozwiązania w tym 
zakresie.  Projekt określa 
także podmioty 
uprawnione do 
zarządzenia 
doprowadzenia. 
 
 

24.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie wzoru 
flagi oraz oznakowania jednostek 
pływających i statków 
powietrznych Straży Granicznej. 
 
 

Opracowanie nowego 
rozporządzenia związane 
jest z zakupem przez 
Straż Graniczną nowych 
jednostek pływających 
Straży Granicznej, 
nowych rodzajów tych 
jednostek oraz zmianą 
nazewnictwa odnoszącą 
się do statków 
powietrznych Straży 
Granicznej. 

Projekt ma na celu 
określenie oznakowania 
nowych jednostek 
pływających Straży 
Granicznej oraz 
wprowadzenie nowego 
nazewnictwa odnośnie 
statków powietrznych 
Straży Granicznej, a 
także zniesienie 
obowiązku oznakowania 
w stosunku do 
niektórych jednostek 
pływających Straży 
Granicznej. 
 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

25.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
przeprowadzania testów 
sprawności fizycznej, badań 
psychologicznych i 
psychofizjologicznych 
funkcjonariuszy Straży 

Wykonanie 
upoważnienia 
ustawowego dodanego 
do przepisów o Straży 
Granicznej ustawą z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o 
zmianie ustawy o Straży 
Granicznej  oraz 

Projekt ma na celu 
określenie trybu, 
warunków i właściwości 
komórek 
organizacyjnych do 
przeprowadzania testu 
sprawności fizycznej, 
badania 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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Granicznej. 
 
 

niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 82, poz. 558). 

psychologicznego i 
badania 
psychofizjologicznego, 
stanowisk służbowych 
oraz komórek 
organizacyjnych, w 
których funkcjonariusze 
mogą być poddani tym 
sprawdzianom i testom. 
 
 

26.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie wzoru 
formularza wniosku o wydanie 
lub przedłużenie przepustki oraz 
wzoru przepustki dla członków 
załóg statków morskich. 

Wykonanie 
upoważnienia 
ustawowego 
wynikającego z art. 31a 
ust. 12 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 
2006 r. Nr 234, poz. 
1694 z późn. zm), w 
brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia  24 
października 2008 r. o  
zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 216, poz. 
1367). 

Projekt ma na celu 
wydanie nowego 
rozporządzenia, które 
wynika ze zmiany 
podstawy prawnej, 
stanowiącej delegacje do 
wydania powyższego 
rozporządzenia. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

27.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
przeprowadzania przez 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej kontroli legalności 
wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
cudzoziemców, powierzania 
wykonywania pracy przez 
cudzoziemców oraz wzorów 

Wykonanie delegacji 
ustawowej zawartej w 
art. 10d ustawy z dnia 12 
października 1990 r. o 
Straży Granicznej. 

Projekt ma na celu 
określenie trybu 
przeprowadzania przez 
organy Straży Granicznej 
kontroli legalności 
wykonywania pracy 
przez cudzoziemców, 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przez 
cudzoziemców, 
powierzania 
wykonywania pracy 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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stosowanych dokumentów. cudzoziemcom. 
28.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie rozkładu 
czasu służby funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. 

Wykonanie 
upoważnienia 
ustawowego zawartego 
w art. 10d ust. 25 ustawy 
z dnia 12 października 
1990 r. o Straży 
Granicznej. 

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 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

29.  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 z 
dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 234, poz. 
1694 z późn. zm.) 
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 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

30.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
świadczeń socjalnych i bytowych 
przysługujących 
funkcjonariuszowi Straży 
Granicznej i członkom jego 
rodziny. 

Zmiana mnożników 
kwoty bazowej służących 
do ustalania stawek 
uposażenia zasadniczego, 
w tym najniższej stawki, 
co w sposób bezpośredni 
przekłada się na 
wysokość kwoty dopłaty 
do wypoczynku 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej. 

Projekt ma na celu 
uregulowanie wysokości 
procentowej 
przyznawanego 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej świadczenia 
w postaci dopłaty do 
wypoczynku. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

31.  Projekt rozporządzenia Prezesa Wydanie rozporządzeń Celem projektu jest Minister Spraw Olga Czarnecka bip.mswia.gov.pl  
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Rady Ministrów sprawie 
zarządzenia przedterminowych 
wyborów do organów jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 

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. 

wyznaczenie daty 
wyborów oraz 
kalendarza 
poszczególnych 
czynności wyborczych. 

Wewnętrznych 
i Administracji 

Departament 
Administracji 
Publicznej 

 

32.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie 
kontroli prowadzonej przez 
wojewodę. 

Projekt ustawy o 
wojewodzie i 
administracji rządowej w 
województwie określa 
kompetencję dla Prezesa 
Rady Ministrów do 
wydania 
przedmiotowego 
rozporządzenia mającego 
na celu zapewnienie 
jednolitej procedury 
kontroli, prawidłowego 
przebiegu kontroli oraz 
jednolitego sposobu 
postępowania 
kontrolującego, 
wojewody i podmiotu 
kontrolowanego po 
zakończeniu kontroli. 

Celem projektu jest 
określenie 
szczegółowego trybu i 
sposób prowadzenia 
przez wojewodę kontroli, 
sposób jej 
dokumentowania, sposób 
prowadzenia kontroli w 
trybie uproszczonym 
oraz wzór upoważnienia 
do kontroli. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Cezary Zaremba 

Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  

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

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

Celem projektu jest 
określenie trybu kontroli 
aktów prawa 
miejscowego 
stanowionych przez 
wojewodę i organy 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Cezary Zaremba 

Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  
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rządowej. 

 

wydania 
przedmiotowego 
rozporządzenia. 

administracji 
niezespolonej 
zapewniający zgodność 
aktów prawa 
miejscowego 
wydawanych przez te 
organy z przepisami 
powszechnie 
obowiązującymi oraz 
polityką Rady 
Ministrów. 

34.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie zmiany 
granic, gmin, nadania statusu 
miasta. 

Projekt przygotowywany 
jest na podstawie 
wniosków jednostek 
samorządu 
terytorialnego. 

Celem projektu jest 
dostosowanie podziału 
terytorialnego państwa 
do obecnych warunków. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Anna Piaskowska 

Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  

35.  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. 

Projekt ma na celu 
uporządkowanie 
przepisów związanych 
 z przeniesieniem i 
utrzymywaniem 
geodezyjnego układu 
odniesienia w Polsce 
oraz układu wysokości. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław Graszka 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  

36.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
ewidencji zbiorów danych 
infrastruktury informacji 
przestrzennej. 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 13 ust. 5 
projektu ustawy                  
o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji objętych 
ewidencją baz danych 
infrastruktury informacji 
przestrzennej, 
szczegółowe zasady jej 
prowadzenia, treść i 
wzór zgłoszenia bazy  do 
ewidencji, zasady 
nadawania 
identyfikatorów bazom 
infrastruktury informacji 
przestrzennej oraz 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Witold Radzio 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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obiektom baz danych w 
plikach wymiany. 

37.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie trybu i 
sposobu organizacji pracy Rady 
Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej oraz wysokości 
wynagrodzenia jej członków. 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 22 ust. 7 
projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

Projekt ma na celu 
określenie trybu i 
sposobu organizacji 
pracy Rady oraz 
wysokości jej członków, 
mając na uwadze 
konieczność zapewnienia 
należytego 
funkcjonowania Rady 
oraz skutecznej realizacji 
jej zadań. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Renata Szewczyk 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
  

  

bip.mswia.gov.pl  

38.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów 
kartograficznych opracowań 
tematycznych i specjalnych. 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 7 lit. 
b projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie rodzajów 
kartograficznych 
opracowań tematycznych 
i specjalnych, których 
wykonywanie i 
udostępnianie należy do 
obowiązków Głównego 
Geodety Kraju oraz 
organizację i tryb 
współdziałania z 
Głównym Geodetą Kraju 
innych organów 
administracji publicznej 
przy realizacji tych 
zadań, mając na 
względzie potrzeby 
państwa i obywateli, a 
także odpowiednie 
wykorzystanie 
informacji 
zgromadzonych przez 
organy administracji 
publicznej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Renata Szewczyk 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

 

bip.mswia.gov.pl  

39.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 

Projekt ma na celu 
określenie organizacji, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 

Wiesław Graszka bip.mswia.gov.pl  
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Administracji w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych. 

 

wynika z art. 23 pkt 8 lit. 
a projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

trybu i standardów 
technicznych zakładania 
i utrzymywanie 
podstawowych osnów 
geodezyjnych, 
grawimetrycznych i 
magnetycznych oraz 
szczegółowych osnów 
geodezyjnych, 
szczegółowych zakresów 
informacji 
gromadzonych w bazie 
danych państwowego 
rejestru podstawowych 
osnów geodezyjnych, a 
także standardów 
technicznych 
dotyczących tworzenia 
tych baz, ich aktualizacji 
i udostępniania, mając na 
uwadze ich referencyjne 
znaczenie dla 
infrastruktury informacji 
przestrzennej praz 
harmonizację zbiorów 
danych tych baz z 
innymi zbiorami baz 
danych prowadzonymi 
przez organy 
administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej. 

i Administracji Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

40.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, oraz mapy 
zasadniczej. 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 8 lit. 
a projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie 
szczegółowego zakresu 
informacji 
gromadzonych w bazie 
danych geodezyjnej 
ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz w 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Elżbieta 
Brzostowska 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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bazie danych obiektów 
topograficznych, o 
szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
standardowych 
opracowań 
kartograficznych w 
skalach 1:500 – 1:5000, 
organizacji, trybu i 
standardów technicznych 
tworzenia tych baz, ich 
aktualizacji i 
udostępniania, a także 
tworzenia mapy 
zasadniczej w skalach 
1:500, 1:1000. 1:2000, 
1:5000, mając na uwadze 
podstawowe znaczenie 
tych baz i mapy 
zasadniczej dla 
infrastruktury informacji 
przestrzennej, zasadę 
interoperacyjności, o 
której mowa w 
przepisach o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej, 
a także konieczność 
harmonizacji zabiorów 
danych tych baz z 
innymi zbiorami baz 
danych prowadzonymi 
przez organy 
administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej. 

41.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
państwowego rejestru nazw 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 8 lit. 
a projektu ustawy o 

Projekt ma na celu 
określenie 
szczegółowego zakresu 
informacji 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Katarzyna 
Przyszewska 
 
Główny Urząd 

bip.mswia.gov.pl  
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geograficznych. 

 

infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

gromadzonych w bazie 
danych państwowego 
rejestru nazw 
geograficznych , 
organizację, tryb i 
standardy techniczne 
jego tworzenia, 
aktualizacji i okresowej 
weryfikacji, a także 
udostępnianie jego 
danych, mając na 
uwadze podstawowe 
znaczenie tego rejestru 
dla infrastruktury 
informacji przestrzennej 
oraz zasadę 
interoperacyjności, o 
której mowa w 
przepisach o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej, 
a także konieczność 
harmonizacji zbiorów 
danych tego rejestru z 
innymi zbiorami baz 
danych prowadzonymi 
przez organy 
administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Geodezji i 
Kartografii 
 

42.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie bazy 
danych obiektów topograficznych 
oraz bazy danych 
ogólnogeograficznych. 

Potrzeba opracowania 
rozporządzenia wynika z 
art. 23 plt 8 lit. a projektu 
ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

Projekt ma na celu 
określenie 
szczegółowego zakresu 
informacji 
gromadzonych w bazie 
danych obiektów 
topograficznych oraz w 
bazie danych ogólno 
geograficznych, 
organizację, tryb i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta 
Machowska 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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standardy techniczne 
tworzenia tych baz, ich 
aktualizacji i 
udostępniania, a także 
tworzenie 
standardowych 
opracowań 
kartograficznych, mając 
na uwadze podstawowe 
znaczenie tych baz i 
opracowań dla 
infrastruktury informacji 
przestrzennej oraz zasadę 
interoperacyjności, o 
której mowa w 
przepisach o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej, 
a także konieczność 
harmonizacji zbiorów 
danych tych baz z 
innymi zbiorami baz 
danych prowadzonymi 
przez organy 
administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej. 

43.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie bazy 
danych zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych oraz ortofotomapy i 
numerycznego modelu terenu. 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 8 lit. 
a projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie organizacji i 
tryb gromadzenia 
informacji w bazach 
danych zobrazowań 
lotniczych i satelitarnych 
oraz ortofotomapy i 
numerycznego modelu 
terenu, oraz standardy 
techniczne tworzenia 
tych baz, ich aktualizacji 
i udostępniania, mając na 
uwadze znaczenie tych 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Ewa  
Malanowicz 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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baz dla infrastruktury 
informacji przestrzennej 
oraz zasadę 
interoperacyjności, o 
której mowa w 
przepisach o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej, 
a także ich referencyjny 
charakter w stosunku do 
innych zbiorów baz 
danych prowadzonych 
przez organy 
administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej. 

44.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
standardów technicznych 
dotyczących wykonywania 
geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego.  

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 8 lit. 
a projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie standardów 
technicznych 
dotyczących 
wykonywania 
geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz 
opracowywania i 
przekazywania wyników 
tych pomiarów do 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem tych 
prac wykonywanych na 
potrzeby: ewidencji 
gruntów i budynków, 
geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu, 
podziałów 
nieruchomości, 
typowych postępowań 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata 
Brzezińska 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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sądowych i 
administracyjnych, 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
budownictwa, w tym 
geodezyjnej obsługi 
inwestycji budowlanych, 
mając na celu 
zapewnienie jednolitości 
i spójności opracowań 
geodezyjnych i 
kartograficznych, 
usprawnienie, w tym 
automatyzację, procesów 
zakładania i aktualizacji 
zbiorów danych 
infrastruktury informacji 
przestrzennej 
prowadzonych przez 
organy administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej.  

45.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
państwowego rejestru granic i 
powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju. 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 8 lit. 
b projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie 
szczegółowego zakresu 
informacji 
gromadzonych w bazie 
danych państwowego 
rejestru granic i 
powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych 
kraju, organizację, tryb i 
standardy techniczne 
jego tworzenia, 
aktualizacji i okresowej 
weryfikacji, w tym tryb 
przekazywania 
Głównemu Geodecie 
Kraju przez inne organy 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Teresa 
Dąbrowska 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

 

bip.mswia.gov.pl  



 28

administracji informacji i 
zbiorów danych 
niezbędnych do 
tworzenia i aktualizacji 
rejestru, a także 
organizację i tryb 
udostępniania danych z 
rejestru, mając na 
uwadze znaczenie tego 
rejestru dla infrastruktury 
informacji przestrzennej 
oraz zasadę 
interoperacyjności i 
harmonizacji zbiorów 
danych tego rejestru z 
innymi zbiorami danych.  

46.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomościach. 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 10 
projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie organizacji, 
trybu i standardów 
technicznych tworzenia i 
prowadzenia 
zintegrowanego systemu 
informacji o 
nieruchomościach oraz 
treść, formę i sposób 
przekazywania 
zawiadomień o zmianach 
danych, dokonywanych 
w poszczególnych 
rejestrach publicznych, 
mających znaczenie dla 
innych rejestrów 
publicznych włączonych 
do zintegrowanego 
systemu informacji o 
nieruchomościach, mając 
na celu usprawnienie 
funkcjonowania systemu 
informacyjnego państwa 
dotyczącego 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Witold Radzio 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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nieruchomości, poprzez 
tworzenie rozwiązań 
umożliwiających 
zapewnienie spójności i 
aktualności danych 
dotyczących 
nieruchomości, 
zawartych w różnych 
rejestrach publicznych, 
automatyzację procesów 
ich aktualizacji, a także 
jak najszersze 
wykorzystanie 
informacji 
zgromadzonych w tych 
rejestrach publicznych 
do celów publicznych, 
oraz uwzględniając stan 
informatyzacji tych 
rejestrów. 

47.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
szczegółowych zasad 
prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 12 
lit. e projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie 
szczegółowych zasad 
prowadzenia 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego, a w 
szczególności: 

1) rodzaje materiałów i 
zbiorów danych 
gromadzonych 
odpowiednio w 
centralnej, wojewódzkiej 
i powiatowej części tego 
zasobu; 

2) szczegółowe zasady i 
tryb pozyskiwania, 
ewidencjonowania, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Bożena Duszczyk 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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przechowywania i 
zabezpieczania 
materiałów i zbiorów 
danych zasobu;  

3) szczegółowe zasady 
udostępniania 
materiałów i zbiorów 
danych zasobu; 

4) wzory klauzul 
umieszczanych na 
materiałach 
gromadzonych w zasobie 
i udostępnianych z 
zasobu; 

5) zasady wymiany 
danych pomiędzy 
poszczególnymi 
częściami zasobu, oraz 
pomiędzy bazami danych 
zasobu a wykonawcami 
prac geodezyjnych i 
kartograficznych;  

6) tryb i zasady 
wyłączania materiałów i 
zbiorów danych z 
zasobu, mając na uwadze 
szczególne znaczenie 
zbiorów danych 
gromadzonych w 
państwowym zasobie 
geodezyjnym  
i kartograficznym dla 
infrastruktury informacji 
przestrzennej, a także 
potrzebę sprawnego 
funkcjonowania 
ośrodków dokumentacji 
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geodezyjnej i 
kartograficznej, 
gromadzących i 
udostępniających 
państwowy zasób 
geodezyjny i 
kartograficzny,  
w szczególności z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych 
technologii 
teleinformatycznych. 

 

48.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji                                  
w sprawie wysokości opłat za 
udostępnianie informacji 
gromadzonych w bazach danych, 
standardowych opracowań 
kartograficznych oraz innych 
materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 
oraz za wykonywanie czynności 
związanych z udostępnianiem 
tych informacji, opracowań i 
materiałów, a także za 
wykonywanie wyrysów i 
wypisów z operatu 
ewidencyjnego. 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 12 
lit. e projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie wysokości 
opłat za udostępnianie 
informacji 
gromadzonych w bazach 
danych: 

- państwowego rejestru 
podstawowych osnów 
geodezyjnych, 
grawimetrycznych i 
magnetycznych; 
- ewidencji gruntów i 
budynków (katastru 
nieruchomości); 
- geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu; 
- państwowego rejestru 
granic i powierzchni 
jednostek podziału 
terytorialnego kraju; 
- państwowego rejestru 
nazw geograficznych; 
- ewidencji 
miejscowości, ulic i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Bożena Duszczyk  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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adresów; 
- rejestru cen i wartości 
nieruchomości; 
- obiektów 
topograficznych o 
szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
standardowych 
opracowań 
kartograficznych w 
skalach 1:10000 – 
1:100000 oraz 
numerycznego modelu 
rzeźby terenu 
odpowiedniego dla tych 
opracowań; 
- ogólnogeograficznych 
o szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
standardowych 
opracowań 
kartograficznych w 
skalach 1:200000 i 
mniejszych oraz 
numerycznego modelu 
rzeźby terenu 
odpowiedniego dla tych 
opracowań; 
- szczegółowych osnów 
geodezyjnych; 
- zobrazowań lotniczych 
i satelitarnych oraz 
ortofotomapy i 
numerycznego modelu 
terenu; 
- topograficznych o 
szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
standardowych 
opracowań 
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kartograficznych w 
skalach 1:500 – 1:5000; 
standardowych 
opracowań 
kartograficznych oraz 
innych materiałach 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego, oraz za 
wykonywanie czynności 
związanych z 
udostępnianiem tych 
informacji, opracowań i 
materiałów, a także za 
wykonywanie wyrysów i 
wypisów z operatu 
ewidencyjnego, 
uwzględniając koszty 
gromadzenia, 
zabezpieczania, 
aktualizacji, 
opracowywania, 
reprodukcji, 
przetwarzania w celu 
udostępniania oraz 
udostępniania tych 
informacji, opracowań i 
materiałów, oraz 
różnicując wysokość 
opłat w zależności od 
treści danych i 
materiałów, ich 
szczegółowości, 
aktualności, formatu 
zapisu danych oraz celu i 
zakresu ich 
wykorzystywania przez 
odbiorcę. 
 

49.  Projekt rozporządzenia Ministra Potrzeba opracowania Projekt ma na celu Minister Spraw Witold Radzio  bip.mswia.gov.pl  
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Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i 
adresów.  

projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 15 
projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

określenie 
szczegółowych zasad 
ustalania danych 
ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów, zasady i 
standardy techniczne 
dotyczące tworzenia 
bazy danych tej 
ewidencji, jej 
aktualizacji i 
udostępniania, mając na 
uwadze zasadę 
interoperacyjności, o 
której mowa w 
przepisach ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej, 
a także konieczność 
harmonizacji zbiorów 
danych tych baz z 
innymi zbiorami danych 
infrastruktury informacji 
przestrzennej 
prowadzonymi przez 
organy administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Wewnętrznych 
i Administracji 

 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

50.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
materiałów geodezyjnych i 
kartograficznych oznaczonych 
klauzulą „poufne”. 

Zmiana treści 
rozporządzenia wynika z 
konieczności 
dostosowania jego 
przepisów do postulatów 
zgłaszanych przez różne 
resorty i organy 
administracji publicznej i 
ma na celu 
wprowadzenie ułatwień 
w procesie 
podejmowania decyzji 

Projekt ma na celu 
zmianę zakresu i 
ograniczenie ilości 
informacji oznaczonych 
klauzulą „poufne” w 
materiałach 
geodezyjnych i 
kartograficznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Szczepan 
Majewski  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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administracyjnych w 
zakresie planowania 
przestrzennego i ochrony 
środowiska. 
 

51.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia odznaki honorowej 
„Za Zasługi dla Geodezji i 
Kartografii”, ustalenia jej wzoru, 
zasad i trybu nadawania, a także 
noszenia. 

Konieczność zmiany 
dotychczasowego aktu 
wykonawczego w tej 
sprawie, jakim jest 
rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 30 
kwietnia 2002 r. w 
sprawie ustanowienia 
odznaki honorowej „Za 
Zasługi dla Geodezji i 
Kartografii, ustalenia jej 
wzoru, zasad i trybu 
nadawania, a także 
noszenia” (Dz. U. Nr 54, 
poz. 472) związana 
postanowieniami ustawy 
z dnia 12 stycznia 2007 r. 
o zmianie ustawy o 
działach administracji 
rządowej oraz niektórych 
innych ustaw  (Dz. U. Nr 
21, poz. 125), 
zmieniającej także 
niektóre przepisy ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 
2005 r. Nr 240, poz. 
2027; z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217 oraz  z 2007 r. 
Nr 21, poz. 125). Sprawy 
geodezji i kartografii 
znalazły się w dziale 
administracji rządowej  
„administracja 

Projekt ma na celu 
dostosowanie do 
wymogów ustawy Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Adolf Jankowski  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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publiczna” a 
sprawowanie nadzoru 
nad Głównym Geodetą 
Kraju przejął minister 
właściwy do spraw 
administracji publicznej. 
Do tego czasu nadzór 
nad Głównym Geodetą 
Kraju sprawował 
minister właściwy do 
spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej. 
Zawarte w tym 
rozporządzeniu przepisy, 
nakładające na Ministra 
Infrastruktury obowiązki 
dotyczące przyznawania 
odznaki honorowej „Za 
Zasługi dla Geodezji i 
Kartografii” powodują, 
iż rozporządzenie 
dotychczasowe, mimo 
zachowania formalnej 
ważności, wymaga 
zmiany. 

52.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie  
określenia sposobu, trybu i 
szczegółowych warunków 
nadawania uprawnień 
zawodowych oraz działania 
komisji kwalifikacyjnej do spraw 
uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i 
kartografii. 

Dotychczasowe 
rozporządzenie – 
rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 30 
lipca 2003 r. w sprawie 
uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i 
kartografii (Dz. U. Nr 
143, poz. 1396) wymaga 
zmiany. O wprowadzenie 
zmian wnioskowała m.in. 
Komisja Kwalifikacyjna 
ds. Uprawnień 
Zawodowych. 

Projekt ma na celu 
uregulowanie m.in. 
sposobu, warunków i 
zakresu odbywania 
praktyki zawodowej i jej 
dokumentowania. 
Konieczne jest 
sformalizowanie listy 
wymogów stawianych 
osobom ubiegającym się 
o uzyskanie uprawnień 
zawodowych w 
dziedzinie geodezji i 
kartografii. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Adolf Jankowski  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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53.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków. 
 
 

Zmiana rozporządzenia 
ma na celu:  

- dostosowanie 
rozporządzenia do 
zmienionych przepisów 
Prawa geodezyjnego i 
kartograficznego oraz 
innych ustaw, 

- uzupełnienie 
rozporządzenia o 
przepisy, których brak 
ujawnił się w trakcie 
kilkuletniego stosowania 
tego aktu prawnego, 

- wyeliminowanie 
ujawnionych w 
rozporządzeniu 
uchybień. 

Projekt ma na celu: 

- 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  

54.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie trybu i 
zakresu  działania Państwowej 
Rady Geodezyjnej i 
Kartograficznej Standaryzacji 
Nazw Geograficznych poza 
Granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz zasad 
wynagradzania ich członków. 

Od czasu wprowadzenia 
rozporządzenia z dnia 24 
marca 2000 r. w sprawie 
trybu i zakresu działania 
Państwowej Rady 
Geodezyjnej i 
Kartograficznej i Komisji 
Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza 
Granicami Polski oraz 
zasad wynagradzania ich 
członków (Dz. U. Nr 26, 
poz. 316), uległy zmianie 
niektóre podstawy 
prawne, do których 
odwołuje się 
rozporządzenie. 
Zwiększone zostały 

Projekt ma na celu 
określenie zasad 
finansowania 
Państwowej Rady 
Geodezyjnej i 
Kartograficznej i 
Komisji Standaryzacji 
Nazw Geograficznych 
poza Granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz uściślając zakres 
działań Komisji 
Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza 
granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Katarzyna  
Przyszewska 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  
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oczekiwania stawiane 
przed Komisją 
Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza 
Granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej, 
zaproponowane zmiany 
umożliwiają ich 
realizację. 

55.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie komisji 
lekarskich oraz wynagradzania  
za udział w ich pracy. 

Wykonanie delegacji art. 
26 ust. 3 i art. 30  ust. 3 
nowelizowanej ustawy  
z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym 
obowiązku obrony RP 
(druk sejmowy nr 1175). 

Celem projektu jest 
zmiana istoty spełniania 
powszechnego 
obowiązku obrony. 
Likwidacja „poboru” na 
rzecz „kwalifikacji 
wojskowej”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław 
Tomasik, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

56.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie trybu 
udzielania obywatelom polskim 
zgody na służbę w obcym wojsku 
lub w obcej organizacji 
wojskowej. 

Zmiany w przepisach 
ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o 
powszechnym 
obowiązku obrony RP 
(nowela uchwalona 
24.10.2008 r. - druk 
sejmowy projektu - nr 
660). 

Celem projektu jest 
zmiana wymiaru tzw. 
„okresu pobytu 
czasowego” z 
dotychczasowych 2 
miesięcy na 3 miesiące. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Władysław 
Byczak, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

57.  Projekt rozporządzenia 
Ministrów Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji oraz Obrony 
Narodowej w sprawie 
kwalifikacji wojskowej. 

Wykonanie delegacji  
art. 43 nowelizowanej 
ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o 
powszechnym 
obowiązku obrony RP 
(druk sejmowy nr 1175.) 

Celem projektu jest 
zmiana istoty spełniania  
powszechnego 
obowiązku obrony. 
Likwidacja „poboru” na 
rzecz  „kwalifikacji 
wojskowej”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław 
Tomasik, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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58.  Projekt rozporządzenia 
Ministrów Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji oraz Obrony 
Narodowej w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2009 r. 

Wykonanie delegacji art. 
35 ust. 4 nowelizowanej 
ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o 
powszechnym 
obowiązku obrony RP 
(druk sejmowy nr 1175). 

Celem projektu jest 
określenie terminów 
„kwalifikacji 
wojskowej” oraz grup 
osób podlegających temu 
obowiązkowi. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław 
Tomasik, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

59.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w sprawie 
rejestracji. 

Wykonanie delegacji art. 
31b ust. 1 i 2 zmienianej 
ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o 
powszechnym 
obowiązku obrony RP. 
Zmiana przepisów (druk 
sejmowy nr 1175). 

Celem projektu jest 
określenie trybu 
przeprowadzania 
rejestracji w aspekcie 
wprowadzenia nowych 
zasad tego 
przedsięwzięcia. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław 
Tomasik, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

60.  Projekt rozporządzenia 
Ministrów Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Obrony 
Narodowej oraz Infrastruktury w 
sprawie trybu doręczania kart 
powołania  
i rozplakatowania obwieszczeń o 
stawieniu się osób do czynnej 
służby wojskowej. 

Zmiany w przepisach 
ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o 
powszechnym 
obowiązku obrony RP 
(nowela uchwalona 
24.10.2008 r. - druk 
sejmowy projektu - nr 
660). 

Projekt ma na celu 
zmianę wymiaru tzw. 
„okresu pobytu 
czasowego” z 
dotychczasowych 2 
miesięcy na 3 miesiące. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław 
Tomasik, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

61.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w sprawie 
warunków bezpieczeństwa w 
górach. 

Wykonanie delegacji 
projektu ustawy o 
ratownictwie górskim. 

Celem projektu jest  
określenie warunków 
bezpieczeństwa osób 
przebywających, 
uprawiających turystykę 
i sport w  górach  oraz na 
zorganizowanych 
terenach narciarskich. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Anna Lis, Iwona 
Chudzik, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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62.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego sposobu 
prowadzenia oceny zgodności 
wyrobów przeznaczonych na 
potrzeby bezpieczeństwa państwa 
oraz ich wykazu. 

Stosowane w wykazie 
wyrobów kody CPV nie 
identyfikują precyzyjnie 
wyrobów i ulegają 
okresowym zmianom. 
Aktualny wykaz 
wyrobów wymaga 
dostosowania do potrzeb 
służb. 

Projekt ma na celu 
unifikację stosowanego 
nazewnictwa wyrobów, 
weryfikację wykazu 
wyrobów poddawanych 
ocenie zgodności oraz 
usunięcie kodów CPV. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Adam Wieczorek, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl W związku z 
opracowaną 
w Wydziale 
Modernizacji 
i 
Normalizacji 
analizą 
funkcjonowa
nia systemu 
zgodności 
wyrobów 
przeznaczony
ch na 
potrzeby 
obronności i 
bezpieczeńst
wa państwa 
wraz z 
propozycjami 
jego 
optymalizacji 
prace nad 
ww. 
projektem 
rozporządzeni
a będą 
prowadzone 
w II półroczu 
2009 r. 

63.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
urlopów policjantów. 

Dostosowanie do zmian 
wprowadzonych ustawą 
z dnia 21 lipca 2006 r. o 
zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych 
ustaw. Dostosowanie do 

Projekt ma na celu 
zastosowanie 
wymienionych w ustawie 
o Policji rodzajów 
szkoleń zawodowych i 
egzaminów 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Tomasz Szankin, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 

bip.mswia.gov.pl  
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przepisów ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 

korpusowych. 
Zastosowanie 
wymienionych w ustawie 
o Prawo o szkolnictwie 
wyższym rodzajów 
studiów. 

strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

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

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

Celem projektu jest 
usprawnienie 
postępowania wyłącznie 
urzędów skarbowych, 
zniesienie przejęcia 
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 

Paweł 
Marchliński, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

65.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
wykroczeń, za które strażnicy 
straży gminnych są uprawnieni 
do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego. 

Zachodzi konieczność 
rozszerzenia katalogu 
wykroczeń, za które 
strażnicy mogą nakładać 
grzywny w drodze 
mandatów karnych. 
Propozycje były 
wielokrotnie zgłaszane 
przez samych 
strażników, ale także 
przez przedstawicieli 
samorządu 
terytorialnego, jak 
również przedstawicieli 
Programu STOP 18!, 
który działa na rzecz 
ograniczania dostępu 
małoletnich do wyrobów 
tytoniowych w punktach 
sprzedaży. 

Celem projektu są 
wykroczenia o 
charakterze 
porządkowych, odnośnie 
których społeczeństwo 
oczekuje aktywności 
straży. 

Propozycje do projektu 
są obecnie 
opracowywane przez 
członków Zespołu ds. 
Współpracy ze Strażami 
Gminnymi (Miejskimi). 

 

 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marta Jankowska-
Oklejak, 
Departament 
Analiz i Nadzoru, 
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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66.  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. 
 
 

Konieczność 
uszczegółowienia terminu 
zgłaszania wyrobu do 
oceny oraz 
doprecyzowanie 
czynności do wykonania 
przez „organ 
upoważniony” - § 5 . 

Projekt ma na celu: 

- w obowiązującym 
rozporządzeniu nie 
określono terminu 
zgłaszania przez dostawcę 
wyrobu do „organu 
upoważnionego” - 
proponuje się wprowadzić 
termin 5 dniowy, 

- nie wszystkie zapisy 
aktualnego § 5 są możliwe 
do zrealizowania przez 
„organ upoważniony”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Adam Wieczorek, 
Departament 
Analiz i Nadzoru,
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl W związku z 
opracowaną 
w Wydziale 

Modernizacji 
i 

Normalizacji 
analizą 

funkcjonowa
nia systemu 
zgodności 
wyrobów 

przeznaczony
ch na 

potrzeby 
obronności i 
bezpieczeńst
wa państwa 

wraz z 
propozycjami 

jego 
optymalizacji 

prace nad 
ww. 

projektem 
rozporządzeni

a będą 
prowadzone 
w II półroczu 

2009 r. 
67.  Projekt rozporządzenia Rady 

Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
sposobu dokumentacji i 
ewidencji grzywien za 
wykroczenia, ściąganych w 
postępowaniu mandatowym, oraz 
organów właściwych w sprawach 
rozprowadzania i rozliczania 
bloczków mandatowych.         

Dostosowanie treści 
rozporządzenia do 
innych obowiązujących 
przepisów oraz 
konieczność 
usprawnienia procesu 
rozliczania bloczków 
mandatowych. 

Projekt ma na celu 
zmianę tytułu, przepisów 
dotyczących rozliczania 
oraz wykreślenie 
przepisu dot. zwracania 
grzbietów 
wykorzystanych 
bloczków mandatowych. 

 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Tomasz Jadacki, 
Departament 
Spraw 
Obywatelskich, 
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 

bip.mswia.gov.pl  
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MSWiA 

68.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego.   

Dostosowanie treści 
rozporządzenia do 
innych obowiązujących 
przepisów. 

Projekt ma na celu 
zmianę wzoru trzech 
odcinków  formularza 
mandatu karnego 
określonego w 
załączniku do 
rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 
22 lutego 2002 r. w 
sprawie nakładania 
grzywien w drodze 
mandatu karnego (Dz. U. 
Nr 20, poz. 201). 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Tomasz Jadacki, 
Departament 
Spraw 
Obywatelskich, 
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl Z uwagi na 
negatywne 
stanowisko 
Rządowego 

Centrum 
Legislacji 
odnośnie 
zakresu 

projektowane
j zmiany 

odstąpiono od 
prowadzenia 

prac nad 
projektem 

rozporządzeni
a 

69.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie dopłaty 
do wypoczynku przysługującej 
funkcjonariuszom Biura Ochrony 
Rządu oraz członkom ich rodzin. 

Przedmiotowa zmiana 
rozporządzenia ma na 
celu zachowanie 
socjalnego charakteru 
dopłaty do wypoczynku 
poprzez zmianę 
dotychczasowej stawki 
dopłaty. 

Projekt ma na celu 
zmianę stawki dopłaty w 
kwotach stałych, 
uzależnionych od 
wysokości dochodu 
brutto na jedną 
uprawnioną osobę, na jej 
określenie procentowe. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Agnieszka Iracka  
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  

70.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, 
zasad wynagradzania 
pracowników regionalnych izb 
obrachunkowych, wymaganych 
kwalifikacji oraz zasad ustalania 
ryczałtu, diet i zwrotu kosztów 
podróży pozaetatowych 
członków kolegiów izb. 

W projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2009, 
w części 80-Regionalne 
izby obrachunkowe, 
ujęte zostały środki 
umożliwiające 
podwyższenie  
o 4,7% wynagrodzeń 
pracowników 
regionalnych izb 
obrachunkowych. 

Stosownie do art. 26a 
ustawy z dnia 7 

Projekt ma na celu 
wprowadzenie nowych 
wyższych stawek 
wynagrodzenia 
umożliwiających 
dokonanie od 1 stycznia 
2009 r. podwyższenia 
wynagrodzeń 
pracowników 
regionalnych izb 
obrachunkowych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata 
Maciak- 
Wierzchoń 
 
Departament 
Budżetu 

bip.mswia.gov.pl  
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października 1992 r. o 
regionalnych izbach 
obrachunkowych zasady 
wynagradzania prezesa 
izby, zastępcy prezesa 
izby, etatowych 
członków kolegium izby, 
zasady wynagradzania 
pozostałych 
pracowników... 

określa Prezes Rady 
Ministrów w drodze 
rozporządzenia. 

71.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
dokumentów paszportowych oraz 
trybu postępowania w przypadku 
ujawnienia fałszerstw lub wad w 
tych dokumentach oraz w 
sytuacji ich zniszczenia. 
 

Dostosowanie przepisów 
obowiązującego 
rozporządzenia do prawa 
unijnego, tj.: 
rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2252/2004 z 
dnia 13 grudnia 2004 r. 
w sprawie norm 
dotyczących 
zabezpieczeń i danych 
biometrycznych w 
paszportach i 
dokumentach podróży 
wydawanych przez 
Państwa Członkowskie, 
zwłaszcza w zakresie 
wprowadzenia do 
paszportów lub 
dokumentów podróży 
drugiej cechy 
biometrycznej w postaci 
odcisków palców. 

Celem projektu jest 
określenie sposobu 
pobierania danych 
biometrycznych 
dotyczących odcisków 
palców i zamieszczania 
ich w dokumentach 
paszportowych z 
terminem ważności 12 
miesięcy, z 
uwzględnieniem sytuacji, 
gdy ze względów 
zdrowotnych lub 
kalectwa nie jest 
możliwe dokonanie 
poboru odcisków palców 
od osoby aplikującej 
dokument. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata  
Piotrak - 

Dyrektor 
Departamentu 
Spraw 
Obywatelskich, 

 

bip.mswia.gov.pl  

72.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 

Dostosowanie przepisów 
aktualnie 
obowiązującego 
rozporządzenia w 

Projekt ma na celu 
określenie sposobu 
wprowadzania i 
przetwarzania danych 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata  
Piotrak - 

Dyrektor 

bip.mswia.gov.pl  



 45

ewidencji paszportowych i 
centralnej ewidencji. 

sprawie ewidencji 
paszportowych (…) do 
prawa unijnego, 
zwłaszcza w zakresie 
wprowadzenia do 
paszportów lub 
dokumentów podróży 
drugiej cechy 
biometrycznej w postaci 
odcisków palców. 

biometrycznych w 
postaci odcisków palców 
do ewidencji 
paszportowych. 

Departamentu 
Spraw 
Obywatelskich, 

 

73.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych  i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie trybu 
uzyskiwania tytułu specjalisty 
przez lekarza i lekarza dentystę, 
pełniącego służbę lub 
zatrudnionego w zakładzie opieki 
zdrowotnej, w stosunku do 
którego minister właściwy do 
spraw wewnętrznych pełni 
funkcję organu założycielskiego. 

 

Potrzeba ujednolicenia 
terminów postępowań 
kwalifikacyjnych, 
których celem jest 
kwalifikowanie lekarzy 
do odbywania 
specjalizacji w danej 
specjalności.  

Postępowania 
kwalifikacyjne 
przeprowadzane przez 
Wojewódzkie Centra 
Zdrowia Publicznego 
oraz Dyrektora 
Departamentu Zdrowia 
MSWiA, powinny 
odbywać się w tym 
samym czasie.  

 

Projekt ma na celu 
zmianę rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 6 
listopada 2007 r. w 
sprawie trybu 
uzyskiwania tytułu 
specjalisty przez lekarza 
i lekarza dentystę, 
pełniącego służbę lub 
zatrudnionego w 
zakładzie opieki 
zdrowotnej, w stosunku 
do którego minister 
właściwy do spraw 
wewnętrznych pełni 
funkcję organu 
założycielskiego (Dz. U. 
Nr 219,poz. 1631) 
polegać będzie na 
dostosowaniu terminów 
postępowań 
kwalifikacyjnych do 
terminów przyjętych, w 
tym zakresie, w 
rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 20 
października 2005 r. w 
sprawie specjalizacji 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jadwiga 
Karczewska – 
Departament 
Zdrowia 

bip.mswia.gov.pl  
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lekarzyi lekarzy 
dentystów (Dz. U. Nr 
213, poz. 1779, z późn. 
zm.). 

74.  Projekt rozporządzenia  Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie nadania 
osobowości prawnej „Szkole 
Formacji Duchowe-Dzieło 
Ewangelizacyjne w Archidiecezji 
Lubelskiej”. 

Wniosek Kościoła 
Katolickiego. 

Nadanie osobowości 
prawnej instytucji 
Kościoła Katolickiego w 
RP. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Stefan 
Wasilewicz 
 
Departament 
Wyznań 
Religijnych oraz 
Mniejszości 
Narodowych 
 

bip.mswia.gov.pl  

75.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie organu 
emerytalnego właściwego do 
ustalenia prawa do zaopatrzenia 
emerytalnego funkcjonariuszy 
Policji, Urzędu Ochrony 
Państwa, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Straży 
Granicznej Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz ich rodzin. 

1) w wyniku nowelizacji 
(ustawa z dnia 9 czerwca 
2006 r. o Centralnym 
Biurze 
Antykorupcyjnym) 
zmieniony został zakres 
podmiotowy ustawy z 
dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu 
emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 8, poz. 67 z późn. 

Projekt ma na celu: 
1)zmianę tytułu 
rozporządzenia, 
przywołanie właściwego 
tytułu ustawy będącej 
delegacją do wydania 
rozporządzenia, § 1, § 5 
ust. 1 pkt 1; 
2) zmianę § 5 poprzez 
dodanie do zadań 
Dyrektora Zakładu 
określenia szczegółowej 
struktury wewnętrznej 
wyodrębnionych w § 6 
rozporządzenia komórek 
wewnętrznych Zakładu, 
ewentualnie § 6 poprzez 
określenie 
zmodyfikowanej 
struktury organizacyjnej 
ZER MSWiA. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Artur Wdowczyk 
 
Dyrektor  
Zakładu 
Emerytalno - 
Rentowego 
 MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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zm.). Powyższa zmiana 
polegała na rozszerzeniu 
kręgu podmiotów 
uprawnionych do 
zaopatrzenia 
emerytalnego o 
funkcjonariuszy 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz 
członków ich rodzin. W 
związku z powyższym 
konieczna jest zmiana 
przedmiotowego 
rozporządzenia. Projekt 
w tym zakresie 
procesowany był 
wcześniej przez DBP 
MSWiA, jednakże po 
uwadze DP MSWiA, 
DBP zwrócił się z 
pytaniem do ZER 
MSWiA, czy uważa się 
za właściwy w tym 
zakresie. ZER MSWiA 
odpowiedział twierdząco 
i zapowiedział zgłoszenie 
przedmiotowego 
projektu rozporządzenia 
do planu pracy na I 
połowę 2009 r., co 
niniejszym czyni.; 
2) w związku z potrzebą 
reorganizacji ZER 
MSWiA , obsługującego 
realizację zadań organu 
emerytalnego – Dyrektor 
ZER MSWiA, niezbędna 
jest zmiana 
rozporządzenia w 
zakresie umożliwienia 
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Dyrektorowi Zakładu 
uszczegółowienia 
struktury organizacyjnej 
w regulaminie 
wewnętrznym oraz 
ewentualnie zmiana w 
zakresie określenia 
struktury organizacyjnej 
ZER MSWiA. Zmiana 
zapewnić ma 
usprawnienie nadzoru 
funkcjonalnego, 
zracjonalizowanie 
organizacji pracy oraz 
zarządzania zasobami 
ludzkimi.   

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

Dostosowanie przepisów 
wykonawczych do 
znowelizowanej, zgodnie 
z zapadłym w dniu 15 
kwietnia 2008 r. 
orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego w 
zakresie dopuszczalności 
ograniczania wysokości 
wypłacanych policyjnych 
świadczeń emerytalno-
rentowych, ustawy z dnia 
18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu 
emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji 
(…) rzadowy projekt 
nowelizacji obecnie 
znajduje się w Sejmie, 
druk nr 1347).  

Projekt ma na celu 
zmianę zasad 
ograniczania policyjnych 
świadczeń z uwagi na 
osiągane dodatkowe 
przychody w przedziale 
70% - 130% 
przeciętnego 
miesięcznego 
wynagrodzenia 
(§ 5, § 9).  

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Artur Wdowczyk 
 
Dyrektor  
Zakładu 
Emerytalno - 
Rentowego 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

77.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie trybu 
postępowania i właściwości 

1)w wyniku nowelizacji 
(ustawa z dnia 9 czerwca 
2006 r. o Centralnym 
Biurze 

Projekt ma na celu: 
1)zmianę tytułu 
rozporządzenia, 
przywołanie właściwego 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Artur Wdowczyk 
 
Dyrektor  
Zakładu 

bip.mswia.gov.pl  
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organu w zakresie zaopatrzenia 
emerytalnego funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu i 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
ich rodzin. 

Antykorupcyjnym) 
zmieniony został zakres 
podmiotowy ustawy z 
dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu 
emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji 
(…). Powyższa zmiana 
polegała na rozszerzeniu 
kręgu podmiotów 
uprawnionych do 
zaopatrzenia 
emerytalnego o 
funkcjonariuszy 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz 
członków ich rodzin. W 
związku z powyższym 
konieczna jest zmiana 
przedmiotowego 
rozporządzenia. Projekt 
w tym zakresie 
procedowany był 
wcześniej przez DBP 
MSWiA, jednakże po 
uwadze DP MSWiA, 
DBP zwrócił się z 
pytaniem do ZER 
MSWiA, czy uważa się 
za właściwy w tym 
zakresie. ZER MSWiA 
odpowiedział twierdząco 
i zapowiedział zgłoszenie 
przedmiotowego 
projektu rozporządzenia 
do planu pracy na I 
połowę 2009 r., co 
niniejszym czyni.; 
2) przedmiotowe 
rozporządzenie, 

tytułu ustawy będącej 
delegacją do wydania 
rozporządzenia, § 1 pkt 
1, § 6 ust. 2, § 7 ust. 1, § 
14 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 
lit. b oraz ust. 2, § 30 
ust. 1. 

Emerytalno -
Rentowego 
MSWiA 
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dotychczas nie było 
zmieniane, tymczasem 
na gruncie jego 
czteroletniego 
praktycznego 
stosowania, wystąpiły 
kwestie budzące 
wątpliwości 
interpretacyjne przy 
wykonywaniu 
poszczególnych 
przepisów. Wymagają 
one doprecyzowania, 
bądź korekty. 
 
 

78.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  w sprawie 
szczegółowych warunków 
wykonywania działalności 
telekomunikacyjnej i używania 
urządzeń radiowych przez 
jednostki organizacyjne podległe 
i nadzorowane przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

Derogacja 
rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 4 
lutego 2003 r. w sprawie 
szczegółowych 
warunków wykonywania 
działalności 
telekomunikacyjnej i 
używania urządzeń 
radiowych przez 
jednostki organizacyjne 
podległe i nadzorowane 
przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

Projekt ma na celu: 
- regulację prawną w 
zakresie działania sieci 
telekomunikacyjnych w 
obszarze MSWiA z 
powodu wygaśnięcia 
rozporządzenia w lutym 
2006 r. , 
- ustawa z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne w art. 
5 ust. 1 nakłada prawo 
uszczegółowienia 
funkcjonowania sieci 
podległych pod 
właściwego ministra, 
- uregulowanie tematyki 
sieci podległych 
MSWiA. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Mariusz Galarda, 
Departament 
Ewidencji 
Państwowych i 
Teleinformatyki,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
projektem 

rozporządzeni
a zostaną 

podjęte w II 
połowie 2009 
r. z uwagi na 
konieczność 
zakończenia 

działań 
merytoryczny

ch 
niezbędnych 

do 
prawidłoweg

o 
opracowania 

projektu 
rozporządzeni

a 
79.  Projekt rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad 
wykonywania działalności 

Podłączenie organów 
administracji rządowej 
do sieci 
telekomunikacyjnej 

Projekt ma na celu: 
- w związku z 
rozbudową sieci SDH w 
aglomeracji 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Paweł Stachyra, 
Departament 
Ewidencji 
Państwowych i 

bip.mswia.gov.pl   
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telekomunikacyjnej MSWiA oraz wejście 
Polski do strefy 
Schengen, brak 
rozporządzenia 
warunkującego pracę 
sieci teletransmisyjnej 
dla potrzeb organów 
administracji rządowej, 
kompleksowy akt 
prawny porządkujący 
zakres, obowiązki oraz 
uregulowania w związku 
z funkcjonowaniem sieci 
telekomunikacyjnych. 

warszawskiej istnieje 
potrzeba aktu prawnego 
warunkującego jej 
zakres, zasięg, działanie 
oraz kompetencje 
administratorów systemu 
odpowiedzialnych za 
administrowanie, oraz 
służb odpowiedzialnych 
za eksploatację i nadzór, 
- w związku z 
rozbudową sieci 
łączności rządowej 
istnieje potrzeba 
uregulowania zakresu 
kompetencyjnego i 
osobowego, 
- rozbudowa systemów 
informatycznych w 
Polsce oraz dostępu do 
europejskich baz danych 
wymaga uregulowania i 
wyznaczenia 
odpowiedzialności w 
tym zakresie. 

Teleinformatyki,  
*korekta w 
związku ze 
zmianą w 
strukturze 
organizacyjnej 
MSWiA 

80.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
dokumentacji wymaganej przy 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej w zakresie usług 
ochrony osób i mienia oraz czasu 
jej przechowywania. 

Zmniejszenie barier 
biurokratycznych w 
działalności 
gospodarczej, w tym w 
zakresie obowiązkowej 
dokumentacji w 
działalności dotyczącej 
ochrony osób i mienia. 

Projekt ma na celu 
możliwość prowadzenia 
dokumentacji z 
wykorzystaniem 
elektronicznych metod 
przetwarzania 
informacji, uproszczenie 
dokumentacji.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Cezary Gawlas 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Zezwoleń i 
Koncesji 

bip.mswia.gov.pl  

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

Akt wykonawczy do 
nowej ustawy o 
obywatelstwie polskim. 

Projekt ma na celu 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Mateusz  Sora 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa i 
Repatriacji 

bip.mswia.gov.pl  



 52

dołączonych do wniosku. 
 
 

82.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie wzoru 
formularza wniosku o 
przywrócenie obywatelstwa 
polskiego oraz liczby i wymogów 
dotyczących fotografii 
dołączanych do wniosku. 

Akt wykonawczy do 
nowej ustawy o 
obywatelstwie polskim. 

Projekt ma na celu 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Mateusz  Sora 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa i 
Repatriacji 

bip.mswia.gov.pl  

83.  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. 

Projekt ma na celu 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Mateusz  Sora 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa i 
Repatriacji 

bip.mswia.gov.pl  

84.  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. on 
udzielaniu 
cudzoziemców 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. 

Projekt ma na celu 
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 zamian za 
wyżywienie, a także 
wysokości świadczenia 
pieniężnego na pokrycie 
we własnym zakresie 
kosztów pobytu na 
terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, pomocy na 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Andrzej Karpiak 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Postępowań 
Uchodźczych 
UdSC 

bip.mswia.gov.pl  
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pokrycie kosztów 
wyżywienia 
cudzoziemca w podróży 
w związku z 
dobrowolnym wyjazdem 
z terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, terminu i 
sposobu ich wpłaty oraz 
wysokości stawki 
dziennej wyżywienia 
zbiorowego w ośrodku 
dla cudzoziemców 
ubiegających się o 
nadanie statusu 
uchodźcy. 

85.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wiz dla 
cudzoziemców. 

Zmiana w zakresie 
wzoru wizy jednolitej 
przewidziana 
rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 856/2008 z dnia 
24 lipca 2008 r. 
zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 
1683/95 ustanawiające 
jednolity formularz 
wizowy w odniesieniu do 
numeracji wiz. 
Zastosowano spójny i 
jednolity system 
numeracji naklejek 
wizowych we wszystkich 
państwach 
członkowskich UE, co 
umożliwi umieszczanie 
wystarczającej liczby 
znaków w wizach 
wystawianych przez te 
państwa członkowskie 
UE, które otrzymują 

Projekt ma na celu 
zmianę załącznika nr 1 
do rozporządzenia 
określającego wzór wizy 
w zakresie dotyczącym 
numeracji naklejek 
wizowych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Tomasz Lipski 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Legalizacji 
Pobytu i wykazu 
Cudzoziemców 
USC 

bip.mswia.gov.pl  
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dużą liczbę wniosków o 
wydanie wizy, a także 
umieszczania kodu kraju, 
wskazującego państwo 
członkowskie, które 
wydało wizę.  

 


