
Program prac legislacyjnych na II półrocze 2009 r. dotyczący 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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prac nad 

projektem 
rozporządze

nia 
1.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
przeszkolenia zawodowego 
strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Wskazanie Komendanta 
Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej, jako 
właściwego do ustalania 
limitów przyjęć na 
studia. 

 

Projekt ma na celu 
zmiany treści 
programowych szkolenia 
podstawowego i 
uzupełniającego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

mł. bryg. mgr inż. 
Jacek Borowski 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  

2.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych oraz 
szkoleń dla strażaków jednostek 
ochrony przeciwpożarowej i osób 
wykonujących czynności z 
zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. 

Prace nad 
przedmiotowym 
projektem, wynikają ze 
zmiany Kodeksu pracy. 

Projekt ma na celu 
wskazanie instytucji, 
które mogą szkolić 
inspektorów ochrony 
przeciwpożarowej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

mł. bryg. mgr inż. 
Jacek Borowski 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl Zgłoszenie 
przedmiotow
ego projektu 
do Planu na 
II półrocze 
2009 r. 
wynikało z 
konieczności 
pilnego 
zapewnienia 
przeszkolenia 
dużej liczby 
pracowników 
w zakresie 
ochrony 
przeciwpożar
owej 
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wywołanej 
zmianą 
przepisów 
kodeksu 
pracy, z 
której 
następnie 
wycofano 
się. W 
związku z 
powyższym 
w I półroczu 
2010 r. 
zostanie 
przygotowan
y projekt 
uwzględniają
cy potrzebę 
szerszego 
zakresu 
zmian.”; 

3.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
wykonywania prac podwodnych 
w jednostkach organizacyjnie 
podległych lub nadzorowanych 
przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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  

4.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
wysokości środków finansowych 
w 2009 r. i ich podziału między 
jednostkami ochrony 

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 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta Glińska  
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  
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przeciwpożarowego działające 
w ramach krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 

działające w ramach 
krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

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

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 

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

 

Projekt ma na celu 
określenie wysokości 
równoważnika 
pieniężnego na 
podstawie kalkulacji cen 
przedmiotów 
mundurowych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

podinsp. Tomasz 
Kowalczyk-
Dyrektor Biura 
Logistyki Policji 
KGP 

bip.mswia.gov.pl  

6.  Projekt rozporządzenia  Ministra 
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie utworzenia jednostki 
badawczo-rozwojowej – 
Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 
 
 

Przyczyny opracowania 
projektu: 
1) stworzenie podstaw 
prawnych do 
prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowej; 
 2) możliwość 
pozyskiwania 
pozabudżetowych 
środków finansowych.  
3) wykonywanie zadań 
związanych z badaniem i 
certyfikacją wyposażenia 
Policji. 

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  
i wydawanie opinii  
w prowadzonych 
postępowaniach. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. 
Paweł Rybicki 
– 
Dyrektor 
Centralnego 
Laboratorium  
Kryminalisty- 
cznego KGP 

 

bip.mswia.gov.pl  

7.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie postępowania  
w razie wypadków pozostających  

Potrzeba zmiany 
procedury postępowania 
powypadkowego. 
Zlikwidowanie luk w 
przepisach prawa (np. 
przypadek 

Projekt ma na celu 
zdefiniowanie nieostrych 
pojęć użytych w 
rozporządzeniu. 
Sprecyzowanie 
właściwości miejscowej i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

insp. Maciej 
Słańczyk, 
Dyrektor Biura 
Kontroli KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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w związku z pełnieniem służby  
w Policji. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 

funkcjonariuszy 
oddelegowanych do 
pełnienia służby poza 
granicami kraju, 
uczestniczących w 
pościgu trans 
granicznym). 
Zdefiniowanie nieostrych 
pojęć użytych w 
rozporządzeniu. 

obowiązków komisji 
powypadkowych. 
Usunięcie 
bezpodstawnego 
pouczenia świadków o 
odpowiedzialności 
karnej art. 233 § 1. 

8.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie zasad 
uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych 
i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i 
amunicji. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 

Okres obowiązywania 
rozporządzenia ujawnił 
szereg problemów 
interpretacyjnych, 
utrudniających jego 
realizację. 
Rozporządzenie 
zawierało zapisy, które 
winny znaleźć się w 
akcie rangi ustawy i 
zarzucono mu 
niekonstytucyjność.  

Projekt ma na celu: 
Wykreślenie zapisów 
dotyczących zasad 
uzyskiwania pozwoleń 
na broń na okaziciela 
przez przedsiębiorców, 
gdyż są one uregulowane 
w ustawie o broni i 
amunicji. Określenie 
nowego katalogu 
rodzajów broni 
stanowiących uzbrojenie 
sufo (dostosowaniu go 
do przepisów 
wykonawczych do 
ustawy o broni i 
amunicji).  

Odstąpienie od wymogu 
protokolarnego odbioru 
przez Policję magazynu 
broni (warunki 
przechowywania broni 
będą podlegać ocenie 
podczas kontroli). 
Wprowadzenie wzoru 
zaświadczenia 
uprawniającego do 
nabycia określonego 
rodzaju amunicji przez 
sufo i wzoru książki 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Marek 
Wałczak Zastępca 
Dyrektora Biura 
Prewencji KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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ewidencji amunicji 
szkoleniowej. 
Wprowadzenie zapisu 
obligującego 
przedsiębiorcę do 
powiadamiania organu 
Policji o każdej zmianie 
miejsca przechowywania 
broni. Określenie czasu 
przechowywania 
dokumentacji – 5 lat od 
ostatniego wpisu. 

9.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniający 
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. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 

Konieczność 
wyeliminowania 
wątpliwości 
interpretacyjnych przy 
podwyższaniu podstawy 
wymiaru emerytury. 

Projekt ma na celu 
określenie warunków 
jakie powinien spełnić 
policjant AT przy 
podwyższaniu podstawy 
za każdy rok służby przy 
bezpośrednim 
zwalczaniu terroryzmu. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. 
Arkadiusz 
Skwarczyński – 
Dyrektor  Biura 
Operacji 
Antyterrorysty- 
cznych KGP 

 

bip.mswia.gov.pl Przedmiotow
y projekt 

rozporządzen
ia 

procedowany 
jest przez 
Centralne 

Biuro 
Antykorupcy

jne. 

10.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
pozbawiania broni palnej cech 
użytkowych. 

Ustanowienie nowych 
stawek opłat za wydanie 
specyfikacji technicznej 
oraz za dokonanie oceny 
zgodności pozbawienia 
cech użytkowych broni 
palnej. 

Celem projektu jest 
zbilansowanie ujemnych 
kosztów KGP za 
dokonanie oceny 
zgodności pozbawienia 
cech użytkowych broni 
palnej wynikających z 
różnicy wysokości 
ustawowej opłaty za 
ocenę zgodności 
– 40,000 PLN i kosztów 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Paweł 
Rybicki Dyrektor 
Centralnego 
Laboratorium 
Kryminalistyczne
go KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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znakowania 1 
egzemplarza broni w 
wysokości 43, 92 PLN. 

11.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniający 
rozporządzenie  w sprawie 
zatrudniania pracowników w 
kontyngentach policyjnych oraz 
ich wynagradzania. 

Potrzeba zawarcia w 
rozporządzeniu 
dotychczas 
nieuregulowanych 
kwestii, dotyczących 
m.in. wynagradzania 
pracowników 
zatrudnionych w 
kontyngentach 
policyjnych. 

Projekt ma na celu 
nowelizację wysokości 
wynagrodzenia 
przysługującego 
pracownikowi 
zatrudnionemu w 
kontyngencie, prawo do 
dodatkowego urlopu, 
kwestii 
odszkodowawczych w 
związku z uszczerbkiem 
na zdrowiu, poszerzenia 
katalogu osób 
zatrudnionych w 
kontyngencie. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Rafał 
Łysakowski 
Dyrektor Biura 
Międzynarodowe
go Współpracy 
Policji KGP 

bip.mswia.gov.pl  

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

Ograniczenie zasad 
przyznawania dodatku 
specjalnego wyłącznie 
policjantom pododdziału 
lub komórki 
antyterrorystycznej, 
uczestniczącym 
bezpośrednio w 
działaniach bojowych 
(…) skutkuje brakiem 
możliwości przyznania 
przedmiotowego dodatku 
dla innych policjantów 
pododdziału lub komórki 
antyterrorystycznej, 
którzy w ramach 
obowiązków służbowych 
wykonują inne, istotne z 

Projekt ma na celu 
zmianę obowiązującego 
brzmienia przepisu § 15 
ust. 1 pkt 3. 

 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. insp. Artur 
Skwarczyński 
Dyrektor Biura 
Operacji 
Antyterrorystyczn
ych KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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punktu zakresu działania, 
czynności mające na celu 
utrzymanie pododdziału 
lub komórki 
antyterrorystycznej w 
zdolności do 
prowadzenia 
wymienionych działań. 
Zmiana przepisu 
określonego § 15 ust. 1 
pkt 3 pozwoli na 
przydzielenie dodatku 
specjalnego wszystkim 
policjantom pododdziału 
lub komórki 
antyterrorystycznej z 
uwzględnieniem zasad 
dotyczących ustalania, 
podwyższania i 
obniżania wysokości 
tego dodatku. 

Przepis określony § 15 
ust. 3 ogranicza 
policjantom jednostek i 
komórek 
antyterrorystycznych 
prawo otrzymywania 
dwóch dodatków do 
uposażenia. 

Dodatek instruktorski i 
dodatek specjalny są 
wyrażeniem odrębnych 
od siebie wymagań 
dotyczących charakteru i 
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zakresu wykonywanych 
zadań oraz posiadania 
przez policjanta 
kwalifikacji 
instruktorskich, 
wynikających z zakresu 
działania jednostki lub 
komórki 
antyterrorystycznej 

Tabela zaszeregowania 
stanowisk służbowych 
policjantów do 
poszczególnych grup 
oraz odpowiadającym ich 
stopni etatowych 
wyszczególnia 
zaszeregowanie 
stanowisk służbowych, 
które nie występują w 
obecnych strukturze 
etatowej jednostek i 
komórek 
antyterrorystycznych, 
jednocześnie nie zawiera, 
w obecnej formie, 
zaszeregowania 
stanowisk służbowych 
właściwych dla 
zapewnienia możliwości 
wykonywania nadzoru 
nad realizacją zadań, ich 
specjalizacji oraz 
sprawności i ciągłości 
ich realizacji. 
Dostosowanie 
zaszeregowania 
stanowisk służbowych do 
właściwej struktury 
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organizacyjnej jednostek 
i komórek 
antyterrorystycznych 
pozostaje niezbędne w 
zakresie wymogów 
sprawnego działania 
jednostek i komórek 
antyterrorystycznych w 
realizacji ustawowych 
zadań Policji. 

13.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
wymagań w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych i stażu służby, jakim 
powinni odpowiadać policjanci na 
stanowiskach komendantów 
Policji i innych stanowiskach 
służbowych oraz warunków ich 
mianowania na wyższe 
stanowiska służbowe. 

Tabela wymagań w 
zakresie wykształcenia, 
kwalifikacji 
zawodowych i stażu 
służby, jakim powinni 
odpowiadać policjanci na 
innych stanowiskach 
służbowych 
wyszczególnia 
stanowiska służbowe, 
które nie występują w 
obecnych strukturze 
etatowej jednostek i 
komórek 
antyterrorystycznych, 
jednocześnie nie zawiera, 
w obecnej formie, 
stanowisk służbowych 
właściwych dla 
zapewnienia możliwości 
wykonywania nadzoru 
nad realizacją zadań, ich 
specjalizacji oraz 
sprawności i ciągłości 
ich realizacji. 
Dostosowanie stanowisk 
służbowych do właściwej 
struktury organizacyjnej 
jednostek i komórek 
antyterrorystycznych 

Projekt ma na celu 
zmianę obowiązującego 
brzmienia załącznika –
tabeli nr 2 - do 
rozporządzenia. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. insp. Artur 
Skwarczyński 
Dyrektor Biura 
Operacji 
Antyterrorystyczn
ych KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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pozostaje niezbędne w 
zakresie wymogów 
sprawnego działania 
jednostek i komórek 
antyterrorystycznych w 
realizacji ustawowych 
zadań Policji. 

14.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego w 
stosunku do osób ubiegających 
się o przyjęcie do służby w 
Policji. 

Zakres proponowanych 
zmian przyczyni się do 
wprowadzenia 
mechanizmu 
warunkującego 
skierowanie kandydata 
do służby na komisję 
lekarską, a tym samym 
zracjonalizuje ponoszone 
na ten cel wydatki przez 
Policję. 

Projekt ma na celu: 
Wprowadzenie zasady, 
zgodnie z którą 
dotychczasowy etap 
postępowania 
kwalifikacyjnego, tj. 
komisja lekarska, byłby 
realizowany tylko w 
stosunku do ograniczonej 
w danym momencie 
liczby kandydatów, tj. po 
sporządzeniu wykazu 
kandydatów 
spełniających warunki 
przyjęcia do służby, a co 
za tym idzie uznaniu 
tego etapu za końcowy 
warunek, jaki musi 
spełniać kandydat do 
służby w Policji; 

Ustalenie, że ww. wykaz 
zatwierdzany będzie 
przez przełożonego 
właściwego w sprawie 
postępowania 
kwalifikacyjnego  w 
terminie minimum 30 
dni przed planowanym 
terminem przyjęcia do 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. insp. Bogdan 
Jóźwiak zastępca 
Dyrektora Biura 
Kadr i Szkolenia 
KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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służby. 

15.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad i wymagań 
jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i 
transportowanych przez 
przedsiębiorców i  inne jednostki 
organizacyjne. 

 Ponad 10-letni okres 
obowiązywania ujawnił 
szereg problemów 
interpretacyjnych 
utrudniających realizację 
przepisów tego aktu. 
Postęp techniczny 
wymusza przyjęcie 
nowych zasad 
organizacji ochrony 
zarówno w przedmiocie 
mienia transportowanego 
jak i przechowywanego. 

Projekt ma na celu m.in.: 

- Precyzyjne określenie 
dolnej granicy wartości 
konwojowanego mienia, 

-Zdefiniowanie nowych 
pojęć i wprowadzenie 
nowego brzmienia 
definicji już istniejących 
(m.in.wartości pieniężne, 
czasowe 
przechowywanie 
wartości pieniężnych, 
konwojowany transport, 
ryzyko chodnika, 
konwojent, pojemnik 
specjalistyczny), 

-Dostosowanie 
warunków technicznych 
pojazdów do 
przewożenia wartości 
pieniężnych oraz 
warunków ich 
certyfikacji do norm 
obowiązujących w UE 

-Rozszerzenie 
asortymentu urządzeń do 
przechowywania i 
transportu wartości 
pieniężnych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Marek 
Walczak, 
Zastępca 
Dyrektora Biura 
Kadr i Szkolenia 
KGP 

bip.mswia.gov.pl  

16.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 

Nowelizacja tego aktu 
dotyczy wzorów 
emblematów 

Projekt ma na celu m.in.: 

Zmianę wzorów 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

podinsp. Marek 
Walczak, 

bip.mswia.gov.pl  



 12

rozporządzenie w sprawie 
wewnętrznych służb ochrony. 

stosowanych przez 
Służbę Ochrony 
Lotniska. Spowodowana 
jest przekształceniami 
własnościowymi w 
portach lotniczych. Porty 
lotnicze miały status 
przedsiębiorstwa 
państwowego i emblemat 
na rękawie i czapce 
odzwierciedlał taki stan 
prawny. W chwili 
obecnej większość 
portów lotniczych ma 
status spółek, zatem nie 
mogą posługiwać się 
emblematem 
„przedsiębiorstwo 
państwowe”. Z tego 
względu konieczna stała 
się nowelizacja 
rozporządzenia w tym 
zakresie. 

emblematów na rękaw i 
czapkę dla służby 
Ochrony Lotniska. 

 

Zastępca 
Dyrektora Biura 
Prewencji KGP 

17.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wzoru i 
trybu nadawania sztandaru 
jednostkom organizacyjnym 
Policji 

Wieloletnia praktyka 
wymusza konieczność 
zmian dot. trybu 
nadawania sztandaru i 
jego wzoru. 

Projekt ma na celu m.in. 
określenie: 

-wzoru i wymiarów 
sztandaru, 

-ilości gwoździ 
honorowych, 

-trybu nadania, 

-ewidencji sztandarów w 
KGP. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. insp. Marek 
Purzycki, 
Dyrektor 
Gabinetu 
Komendanta 
Głównego Policji 
* korekta w 
związku ze 
zmianą właściwej 
merytorycznie 
komórki 
organizacyjnej 
resortu swia, 
prowadzącej 
prace nad ww. 
projektem - 
właściwe jest 

bip.mswia.gov.pl  
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Biuro Ministra 
SWiA, Robert 
Baran, Dyrektor 

18.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie trybu i 
warunków ustalania zdolności 
fizycznej i psychicznej 
policjantów do służby na 
określonych stanowiskach lub w 
określonych komórkach 
organizacyjnych jednostek Policji. 

Zakres proponowanych 
zmian przyczyni się do 
doprecyzowania 
zagadnień wynikających 
z metodologii 
przeprowadzania badań 
psychofizjologicznych 
oraz weryfikacji wykazu 
stanowisk lub komórek 
organizacyjnych dla 
których badania te, a 
także badania 
psychologiczne lub test 
sprawności fizycznej 
mogą być 
przeprowadzane. 

Projekt ma na celu m.in.: 

-Umożliwienie 
przeprowadzania badań 
psychofizjologicznych 
przez pracownika 
przyjętego do komórki 
organizacyjnej Komendy 
Głównej Policji, 
posiadającego co 
najmniej 3 letnie 
doświadczenie w 
przeprowadzaniu tych 
badań, potwierdzone w 
ramach procedury 
doboru; 

-Określenie przypadków, 
w których prowadzący 
badanie 
psychofizjologiczne 
może je przerwać, co 
zagwarantuje 
przeprowadzanie tych 
badań wyłącznie w 
warunkach 
umożliwiających ich 
prawidłowy przebieg; 

-Odstąpienie, w 
przypadku sporządzania 
opinii z badania 
psychofizjologicznego 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

mł. insp. Jacek 
Gil Zastępca 
Dyrektora Biura 
Kadr i Szkolenia 
KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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od konieczności 
zawarcia zapisu o 
stwierdzeniu lub nie 
stwierdzeniu w badaniu 
przeciwwskazań do 
objęcia lub zajmowania 
stanowiska albo do 
podjęcia lub dalszego 
pełnienia służby w danej 
komórce, pozostawiając 
to w gestii 
wnioskującego o 
zarządzenie badań, który 
po zapoznaniu się z 
informacjami zawartymi 
w opinii, rozstrzyga o 
sposobie wykorzystania 
wyniku badania oraz 
dalszym postępowaniu w 
odniesieniu do badanego, 
jak również o 
umożliwieniu wglądu do 
tej opinii przez badanego 
na jego wniosek; 

-Rozszerzono wykaz 
komórek 
organizacyjnych 
właściwych do 
przeprowadzania testu 
sprawności fizycznej, 
uwzględniając przy tym 
specyfikę zadań 
realizowanych przez te 
komórki. 
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Wskazano, że w 
przypadku testu 
sprawności fizycznej 
zarządzonego wobec 
pełniących służbę albo 
ubiegających się o 
podjęcie służby na 
stanowiskach w komórce 
organizacyjnej Komendy 
Głównej Policji 
właściwej w sprawach 
antyterrorystycznych 
próby testu, sposób ich 
wykonania, kryteria 
oceny oraz warunki 
przystąpienia do testu 
określi Komendant 
Główny Policji. 
Powyższe wynika ze 
specyfiki zadań 
realizowanych przez ww. 
stanowiska oraz komórkę 
organizacyjną. 

19.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej Funduszu – Centralna 
Ewidencja Pojazdów i 
Kierowców. 
 
PRZENIESIONY 
 z I półrocza 2009 r. 

Opracowanie nowej 
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.). 

Projekt ma na celu 
określenie tak jak 
dotychczas, 
szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej 
Funduszu – Cepik . 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Pani Danuta 
Pływaczewska – 
główny specjalista 
Wydziału 
Ogólnego 
 
Departament  
Ewidencji 
Państwowych i 
Teleinformatyki 

bip.mswia.gov.pl Z uwagi na 
fakt, iż 

w ustawie z 
dnia 27 

sierpnia 2009 
r. o finansach 
publicznych 
(Dz. U. Nr 
157, poz. 

1240) 
nie znajduje 
się delegacja 
do wydania 

ww. projektu 
rozporządzen
ia, konieczna 

jest 
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rezygnacja z 
prac nad tym 
rozporządzen

iem 
20.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie opłaty 
ewidencyjnej. 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

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 

Pani Danuta 
Pływaczewska – 
główny specjalista 
Wydziału 
Ogólnego 
 
Departament  
Ewidencji 
Państwowych i 
Teleinformatyki 

bip.mswia.gov.pl  

21.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie 
funkcjonowania sieci 
telekomunikacyjnej resortu spraw 
wewnętrznych i administracji na 
potrzeby Prezydenta RP, Prezesa 
Rady Ministrów, Sejmu, Senatu i 
administracji rządowej. 
 

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

Podłączenie organów 
administracji rządowej 
do sieci 
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. 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Pani Ryszard 
Chyrzyński 
Zastępca 
Dyrektora 
 
Departament  
Ewidencji 
Państwowych i 
Teleinformatyki 

bip.mswia.gov.pl  



 17

europejskich baz danych 
wymaga uregulowania i 
wyznaczenia 
odpowiedzialności w 
tym zakresie. 

22.  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. 

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

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

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

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

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 
wprowadzanych zamian 
oraz w celu zapewnienia 
większej przejrzystości 
odstąpiono od 
nowelizacji aktualnie 
obowiązującego 
rozporządzenia 
decydując się na  

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  
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opracowanie nowego 
rozporządzenia w tej 
sprawie. 

24.  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. 

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

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  

25.  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. 

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

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 
Granicznej na 
określonym stanowisku 
(Dz. U. Nr 109, poz. 965 
z późn. zm.) wynika z 
konieczności 
wprowadzenia zmian w 
zakresie nazewnictwa 
stanowisk i stopni 

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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etatowych a tym samym 
kwalifikacji 
wymaganych na 
poszczególnych 
stanowiskach 
służbowych. 

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

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

27.  Projekt rozporządzenia Ministra Zmiana rozporządzenia Projekt ma na celu Minister Spraw Marcin bip.mswia.gov.pl  
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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. 

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 
 

związana jest ze zmianą 
przepisów 
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). 

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). 

Wewnętrznych 
i Administracji 

Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

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

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 

 

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 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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określa sposób 
postępowania 
funkcjonariuszy przy 
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. 

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

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 
 

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  

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

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

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 
 

(Dz. U. Nr 82, poz. 558). badania 
psychofizjologicznego, 
stanowisk służbowych 
oraz komórek 
organizacyjnych, w 
których funkcjonariusze 
mogą być poddani tym 
sprawdzianom i testom. 

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

 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 
 

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  

32.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie sposobu 
przeprowadzania i 
dokumentowania przez Straż 
Graniczną czynności operacyjno 
– rozpoznawczych niejawnego 
nadzorowania, wytwarzania, 
przemieszczania, 
przechowywania, obrotu 
przedmiotami przestępstwa. 

W aktualnie 
obowiązującym 
rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 12 
marca 2002 r. w sprawie 
sposobu 
przeprowadzania i 
dokumentowania przez 
Straż Graniczną 
czynności operacyjno-
rozpoznawczych 
niejawnego 

Celem projektu jest 
wprowadzenie regulacji, 
które będą jednoznacznie 
wskazywały jakie 
czynności w ramach 
przesyłki zawierającej 
przedmiot przestępstwa 
są obligatoryjne a jakie 
fakultatywne. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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nadzorowania 
wytwarzania, 
przemieszczania, 
przechowywania i obrotu 
przedmiotami 
przestępstwa (Dz. U. z 
2002 Nr 34, poz. 320) 
przepisy zostały 
sformułowane w sposób 
mało precyzyjny. 

Wynika z nich, ze 
przesyłka niejawnie 
nadzorowana ma miejsce 
jedynie wówczas, gdy 
łącznie spełnione są 
warunki wskazane w § 1 
rozporządzenia. 

33.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
utworzenia oddziałów Straży 
Granicznej. 

 

Zmiana rozporządzenia 
jest podyktowana 
realizacją 
zatwierdzonych przez 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji „Założeń 
wieloletniej koncepcji 
funkcjonowania Straży 
Granicznej (2009-2015)” 
zakładających 
reorganizację struktury  
organizacyjnej SG. 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu rozszerzenie zasięgu 
terytorialnej właściwości 
Nadodrzańskiego OSG 
poprzez przejęcie 
dotychczasowego 
zasięgu terytorialnego 
likwidowanego 
Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

34.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
utworzenia oraz organizacji 
komisji lekarskich w Straży 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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Granicznej. 

 

Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

wykreślenie OSG w 
związku  z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG). 

35.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
utworzenia publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej w 
Straży Granicznej. 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją , 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG). 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

36.  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. 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

37.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
postępowania w sprawach 
oświadczeń o stanie majątkowym 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej. 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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38.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
wysokości i warunków 
przyznawania funkcjonariuszowi 
Straży Granicznej równoważnika 
pieniężnego w zamian za 
umundurowanie. 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

39.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
przydziału, opróżniania lokali  
mieszkalnych i tymczasowych 
kwater przeznaczonych dla 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej oraz norm zaludnienia 
lokali mieszkalnych. 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

40.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
kontroli ruchu drogowego. 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

Zmiany mają na celu 
dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

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

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 

bip.mswia.gov.pl  
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funduszu socjalnego emerytów i 
rencistów Policji, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu i Państwowej Straży 
Pożarnej oraz ich rodzin. 

Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

Biuro Prawne 
KGSG 

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

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

43.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
należności funkcjonariuszy 
Straży Granicznej za podróże 
służbowe, przeniesienia lub    
delegowania. 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 
Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 
wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

44.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniający 
rozporządzenie w sprawie 
przekazywania do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe 

Reorganizacja 
Pomorskiego, 
Lubuskiego i Łużyckiego 
Oddziału Straży 
Granicznej polegająca na 
zmianie nazwy 
Lubuskiego OSG i 
likwidacji Pomorskiego i 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu dostosowanie 
obowiązujących 
przepisów do nowej 
struktury organizacyjnej 
Straży Granicznej 
(zmiana nazwy OSG, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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funkcjonariusza Straży 
Granicznej. 

Łużyckiego OSG oraz 
utworzenia ośrodka 
szkolenia Straży 
Granicznej w Lubaniu. 

wykreślenie OSG w 
związku z likwidacją, 
utworzenie nowego 
ośrodka szkolenia SG. 

45.  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 
pomieszczeniach. 

Dostosowanie warunków 
istniejących w 
pomieszczeniach 
znajdujących się 
jednostkach 
organizacyjnych Straży 
Granicznej 
przeznaczonych dla osób 
zatrzymanych do 
warunków w zakresie 
organizacyjno-
technicznym określonych 
w rozporządzeniu 
MSWiA z dnia 
13.10.2008 r, w sprawie 
pomieszczeń w 
jednostkach 
organizacyjnych Policji 
przeznaczonych dla osób 
zatrzymanych lub 
doprowadzanych (…) 
(Dz. U. Nr 192, poz. 
1187). 

Celem projektu są 
zmiany które mają na 
celu ujednolicenie 
warunków istniejących w 
pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych 
znajdujących się w 
jednostkach 
organizacyjnych Straży 
Granicznej i Policji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl Z uwagi na 
wstępny etap 

prac oraz 
konieczność 

zebrania 
dodatkowych 
informacji o 

zakresie 
niezbędnych 

zmian w 
wymogach 

dotyczących 
pomieszczeń 

dla osób 
zatrzymanyc
h z uwagi na 

specyfikę 
takich 

pomieszczeń 
w 

jednostkach 
organizacyjn
ych Straży 
Granicznej 
prace nad 

projektem nie 
będą 

zakończone 
w II półroczu 

2009 r.. 
Projekt 
zostanie 

wykreślony z 
Planu pracy 

na II 
półrocze 
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2009 r. 
46.  Projekt rozrządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wykroczeń, za które 
funkcjonariusze Straży Granicznej są 
uprawnieni do nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego. 

 

Zmiana  spowoduje 
możliwości pełnej realizacji 
przez Straż Graniczną 
przepisów ustawy o 
transporcie drogowym oraz 
przepisów w zakresie 
kontroli czasu pracy 
kierowców, a także 
uzyskiwania wymiernych 
efektów podczas 
przeprowadzanych kontroli. 
Jednocześnie zmiany 
powyższego rozporządzenia 
zlikwidują różnice             w 
stosowaniu zapisów prawa 
przez poszczególne służby 
kontrolne. Obecnie 
uprawnienia mandatowe w 
tym zakresie posiada Policja 
i Inspekcja Transportu 
Drogowego. 

Celem projektu są zmiany 
które mają ma na celu 
rozszerzenie uprawnień 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej do nakładania 
grzywien w drodze mandatu 
karnego za wykroczenia 
określone w art. 92a ustawy 
o transporcie drogowym 
oraz art. 24 ust. 4 ustawy o 
systemie tachografów 
cyfrowych, czyli 
wykroczenia związane z 
przekroczeniem przepisów 
określających maksymalny 
dzienny czas prowadzenia 
pojazdu oraz czasu 
odpoczynku kierowców, a 
także dotyczących 
użytkowania analogowych 
urządzeń rejestrujących czas 
jazdy  i odpoczynek 
kierowcy. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar 
Popławski 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

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

PRZENIESIONY 
I z półrocza 2009 r. 

 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Cezary Zaremba 

Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  
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Ministrów. 
48.  Projekt rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie ustalenia 
granic niektórych gmin i miast 
oraz nadania miejscowościom 
statusu miasta. 
 
PRZENIESIONY 
I z półrocza 2009 r. 

Projekt przygotowywany 
jest na podstawie 
wniosków jednostek 
samorządu 
terytorialnego. 

Celem projektu jest 
dostosowanie podziału 
terytorialnego państwa 
do zmieniających się 
warunków 
funkcjonowania 
samorządu terytorialnego 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Grzegorz Latos 

Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  

49.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
ustalenia, zmiany i zniesienia 
urzędowych nazw niektórych 
miejscowości oraz obiektów 
fizjograficznych. 

Projekt przygotowywany 
jest na podstawie 
wniosków jednostek 
samorządu 
terytorialnego. 

Projekt ma na celu 
dostosowanie nazw do 
zmieniających się 
warunków 
funkcjonowania 
samorządu 
terytorialnego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Sylwia Kochman 

Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  

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

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

Projekt ma na celu 
określenie daty wyborów 
oraz kalendarza 
poszczególnych 
czynności wyborczych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Olga Czarnecka, 

Paweł Wiciak 

Departament 
Administracji 
Publicznej 

bip.mswia.gov.pl  

51.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
państwowego systemu odniesień 
przestrzennych. 
 
 
PRZENIESIONY   
z I półrocza 2009 r. 

Konieczność wydania 
nowego rozporządzenia 
wynika z potrzeby 
dostosowania regulacji 
prawnej do zmian 
wynikających z postępu 
technologicznego 
zachodzącego w 

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  
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  dziedzinie geodezji i 
kartografii. 

a także określenie 
warunków 
powodujących 
konieczność ich 
ponownego. 
zdefiniowania. 

52.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
ewidencji zbiorów danych 
przestrzennych oraz usług danych 
przestrzennych. 
 
PRZENIESIONY   
z I półrocza 2009 r. 
 

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 zbiorów 
danych przestrzennych 
oraz usług danych 
przestrzennych , sposobu 
jej prowadzenia, treści i 
wzoru zgłoszenia zbioru 
danych przestrzennych 
objętego infrastrukturą 
oraz dotyczących tego 
zbioru usług, a także 
trybu nadawania 
identyfikatorów tym 
zbiorom, mając na 
uwadze dostosowanie 
zakresu informacji 
gromadzonych w 
ewidencji do zadań 
organów wiodących, 
procesów tworzenia 
zbiorów metadanych 
oraz wykorzystanie 
technologii 
teleinformatycznej do 
ujednolicenia i 
automatyzacji procesu 
zgłaszania zbioru 
danych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Witold Radzio 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 
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53.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
organizacji i trybu pracy oraz 
wysokości wynagrodzenia 
członków Rady Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej. 
 
PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 

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

Projekt ma na celu 
określenie organizacji i 
trybu pracy Rady oraz    
wysokości 
wynagrodzenia jej  
członków, mając na 
uwadze zakres 
realizowanych przez tę 
Radę zadań,   
efektywność   
funkcjonowania   Rady   
oraz  jej 
reprezentatywność. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Renata Szewczyk 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
  

  

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 

54.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów 
kartograficznych opracowań 
tematycznych i specjalnych. 
 
 
PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 8 
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 Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 

55.  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 Zakończenie 
prac nad ww. 
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Administracji w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych. 

PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 

 

wynika z art. 23 pkt 9 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 
 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 

56.  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 9 lit. 
a projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Elżbieta 
Brzostowska 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 
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PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 

 

topograficznych, o 
szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
standardowych 
opracowań 
kartograficznych w 
skalach 1:500 — 1:5 000, 
organizacji, trybu i 
standardów technicznych 
tworzenia tych baz, ich 
aktualizacji i 
udostępniania, a także 
tworzenia mapy 
zasadniczej, 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 zbiorów 
danych tych baz z 
innymi zbiorami baz 
danych prowadzonymi 
przez organy 
administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej. 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 

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

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 9 lit. 
a projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji 
gromadzonych w bazie 
danych państwowego 
rejestru nazw 
geograficznych, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Katarzyna 
Przyszewska 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
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PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 

 

 organizacji, trybu i 
standardów technicznych 
jego tworzenia, 
aktualizacji i okresowej 
weryfikacji, a także 
udostępniania 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. 

życie 
projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 

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

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

Potrzeba opracowania 
rozporządzenia wynika z 
art. 23 pkt 9 lit. a 
projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji 
gromadzonych w bazie 
danych obiektów 
topograficznych oraz w 
bazie danych 
ogólnogeograficznych, 
organizacji, trybu i 
standardów 
technicznych tworzenia 
tych baz, ich aktualizacji 
i udostępniania, a także 
tworzenia 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta 
Machowska 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 
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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. 

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

 PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 9 lit. 
a projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji 
gromadzonych w bazach 
danych dotyczących 
zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych oraz 
ortofotomapy i 
numerycznego modelu 
terenu, organizacji, trybu 
i standardów 
technicznych tworzenia, 
aktualizacji i 
udostępniania tych baz, 
mając na uwadze ich 
znaczenie dla 
infrastruktury informacji 
przestrzennej oraz zasadę 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Ewa  
Malanowicz 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 



 37

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. 

60.  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.  
 
PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

Dostosowanie do 
postanowień zmienionej 
ustawy Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne. 

Projekt ma na celu 
zapewnienie jednolitości 
i spójności opracowań 
geodezyjnych i 
kartograficznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Teresa 
Dąbrowska 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 

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

PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

 

Dostosowanie do 
postanowień zmienionej 
ustawy Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne. 

Projekt ma na celu 
harmonizacje zbiorów 
danych rejestru ze 
zbiorami danych innych 
rejestrów publicznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Teresa 
Dąbrowska 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
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e informacji 
przestrzennej 

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

PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 11 
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 
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 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Witold Radzio 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 
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zgromadzonych w tych 
rejestrach do celów 
publicznych, oraz 
uwzględniając stan 
informatyzacji tych 
rejestrów. 

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

PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z art. 23 pkt 13 
lit. e projektu ustawy o 
infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

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

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

2) szczegółowych zasad 
i trybu pozyskiwania, 
ewidencjonowania, 
przechowywania i 
zabezpieczania 
materiałów i zbiorów 
danych zasobu;  

3) szczegółowych zasad 
udostępniania 
materiałów i zbiorów 
danych zasobu; 

4) wzorów klauzul 
umieszczanych na 
materiałach 
gromadzonych w 
zasobie i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Bożena Duszczyk 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 
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udostępnianych z 
zasobu; 

5) zasad wymiany 
danych za jego 
pośrednictwem, mając 
na celu jak najszersze 
wykorzystanie 
informacji 
zgromadzonych w 
ewidencji gruntów i 
budynków dla potrzeb 
publicznych i 
usprawnienie 
funkcjonowania 
systemu informacyjnego 
państwa, uwzględniając 
stan informatyzacji 
danych zawartych w 
ewidencji gruntów i 
budynków pomiędzy 
poszczególnymi 
częściami zasobu, oraz 
pomiędzy bazami 
danych zasobu a 
wykonawcami prac 
geodezyjnych i 
kartograficznych;  

6) trybu i zasad 
wyłączania materiałów i 
zbiorów danych z 
zasobu. 

64.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji                                  
w sprawie wysokości opłat za 
udostępnianie informacji 
gromadzonych w bazach danych, 

Potrzeba opracowania 
projektu rozporządzenia 
wynika z konieczności 
dostosowania istniejącej 
regulacji do zasad 
określonych w projekcie 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Bożena Duszczyk  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Upoważnieni
e ustawowe 
do wydania 

ww. projektu 
wynikało z 

projektowane
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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. 

PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

 

ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

- 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 
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 

j nowelizacji 
ustawy z dnia 
17 maja 1989 

r. - Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzn
e zawartej w 

projekcie 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej
. W toku prac 
legislacyjnyc

h nad 
projektem 

ww. ustawy 
Komisja 

Prawnicza 
zaproponowa

ła 
zrezygnowan

ie z 
nowelizacji 

ustawy - 
Prawo 

geodezyjne i 
kartograficzn

e 
zawierającej 
delegację do 

wydania 
przedmiotow

ego 
rozporządzen

ia. Wobec 
powyższego 

zasadne 
pozostaje 

wykreślenie 
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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 
kartograficznych w 
skalach 1:500 – 1:5000; 

standardowych 
opracowań 
kartograficznych oraz 
innych materiałach 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego, oraz za 
wykonywanie czynności 
związanych z 

przedmiotow
ego 

rozporządzen
ia z Planu 
pracy na II 
półrocze 
2009 r. 
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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. 

65.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i 
adresów.  

PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

Dostosowanie do 
postanowień zmienionej 
ustawy Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne. 

Projekt ma na celu 
harmonizacje zbiorów 
danych tej ewidencji ze 
zbiorami innych 
rejestrów publicznych, a 
także usprawnienie 
obsługi obywateli. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata 
Brzezińska 
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl Zakończenie 
prac nad ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 

infrastrukturz
e informacji 
przestrzennej 
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66.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
materiałów geodezyjnych i 
kartograficznych oznaczonych 
klauzulą „poufne”. 
 
 
PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

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 
administracyjnych w 
zakresie planowania 
przestrzennego i ochrony 
środowiska. 

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  

67.  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. 
 
PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

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 

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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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 
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, stało się 
praktycznie martwe. 

68.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie  

Dotychczasowe 
rozporządzenie – 
rozporządzenie Ministra 

Projekt ma na celu 
uregulowanie m.in. 
sposobu, warunków i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Adolf Jankowski  
 
Główny Urząd 

bip.mswia.gov.pl Pojawiające 
się 

wątpliwości 
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określenia sposobu, trybu i 
szczegółowych warunków 
nadawania uprawnień 
zawodowych oraz działania 
komisji kwalifikacyjnej do spraw 
uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i 
kartografii. 

PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 

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. 

zakresu odbywania 
praktyki zawodowej i jej 
dokumentowania. 
Konieczne jest 
sformalizowanie listy 
wymogów stawianych 
osobom ubiegającym się 
o uzyskanie uprawnień 
zawodowych. 

Geodezji i 
Kartografii 
 

dotyczące 
niekonstytuc

yjności 
niektórych 
zapisów w 

obecnie 
obowiązując

ych 
przepisach, 

które de facto 
zostały bez 

zmian 
przeniesione 
do  projektu  
powodują, iż 
dostosowanie 
zakwestiono

wanych 
uregulowań 

do wymogów 
Konstytucji 

wymaga 
zmiany m.in. 

przepisów 
ustawy - 
Prawo 

geodezyjne i 
kartograficzn

e 
zawierającej 
delegację do 

wydania 
przedmiotow

ego 
rozporządzen

ia. Mając 
powyższe na 

uwadze 
dalsze prace 

nad ww. 
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projektem 
rozporządzen

ia zostają 
zaniechane 
do czasu 
przyjęcia 

stosownych 
zmian, w tym 
zakresie przy 

okazji 
nowelizacji 

ustawy - 
Prawo 

geodezyjne i 
kartograficzn

e. 
69.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków. 
 
PRZENIESIONY  
z I półrocza 2009 r. 
 
 
 

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  

70.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie 

Dotychczasowa 
organizacja Głównego 

Zgodnie z projektem, w 
strukturze Głównego 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 

Józef 
Siemiątkowski 

bip.mswia.gov.pl  
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nadania statutu Głównemu 
Urzędowi Geodezji i Kartografii. 

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

Urzędu Geodezji i 
Kartografii planuje się 
wyodrębnić 3 piony, w 
tym 2 merytoryczne i 
jeden administracyjny i 
w rezultacie zwiększyć 
liczbę wiceprezesów. W 
zmienionej organizacji 
Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii 
planuje się między 
innymi powołanie 
Departamentu Krajowej 
Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej oraz 
włączenie orzecznictwa 
administracyjnego do 
Departamentu Prawnego. 

i Administracji  
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

71.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
zgłaszania prac geodezyjnych i 
kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i 
przechowywania kopii 
zabezpieczających bazy danych, 
a także ogólnych warunków 
umów o udostępnianie tych baz. 

Dostosowanie do 
postanowień zmienionej 
ustawy Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne oraz 
usprawnienie 
i  przyśpieszenie 
realizacji inwestycji. 

Projekt ma na celu 
modyfikacje zasad 
zgłaszania prac geod. 
i kart. oraz 
przekazywania 
materiałów powstałych 
w wyniku tych prac do 
pzgik. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata 
Brzezińska 
 
Główny Urząd  
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  

72.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
określenia rodzajów materiałów 
stanowiących państwowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny. 

Dostosowanie do 
postanowień zmienionej 
ustawy Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne oraz 
usprawnienie 
i  przyśpieszenie 
realizacji inwestycji. 

Projekt ma na celu 
sprecyzowanie zakresu 
aktualizacji treści mapy 
zasadniczej w celu 
usprawnienia jej 
wykonywania. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata 
Brzezińska 
 
Główny Urząd  
Geodezji i 
Kartografii 
 

bip.mswia.gov.pl  

73.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 

Konieczność wydania 
nowego rozporządzenia 

Projekt ma na celu 
dostosowanie do 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 

Szczepan 
Majewski 

bip.mswia.gov.pl  
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Administracji w sprawie rodzajów 
prac geodezyjnych i 
kartograficznych mających 
znaczenie dla obronności i 
bezpieczeństwa państwa oraz 
szczegółowych zasad 
współdziałania Służby  
Geodezyjnej i Kartograficznej z 
jednostką Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego właściwą w 
spawach geodezji i kartografii, 
w zakresie wykonania tych prac,  
a także wzajemnego 
przykazywania materiałów. 

wynika z potrzeby 
dostosowania regulacji 
prawnej do zmian 
wynikających ze zmiany 
art. 19 ust. 1 ustawy 
Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. 

wymogów ustawy Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne. 

i Administracji  
Główny Urząd  
Geodezji i 
Kartografii 
 

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

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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 

bip.mswia.gov.pl  

75.  Projekt rozporządzenia 
Ministrów Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji oraz Obrony 
Narodowej w sprawie 
kwalifikacji wojskowej. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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 

bip.mswia.gov.pl  

76.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w sprawie 
rejestracji. 
 
PRZENIESIONY 

Wykonanie delegacji art. 
31b ust. 1 i 2 zmienianej 
ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o 
powszechnym 
obowiązku obrony RP. 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław Tomasik 
 
Departament 
Analiz i Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl  
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z I półrocza 2009 r. Zmiana przepisów (druk 
sejmowy nr 1175). 

przedsięwzięcia. 

77.  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. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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 

bip.mswia.gov.pl  

78.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w sprawie 
warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach i na 
zorganizowanych terenach 
narciarskich. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

Rozporządzenie będzie 
aktem wykonawczym do 
projektu ustawy 
o bezpieczeństwie 
i ratownictwie w górach i 
na zorganizowanych 
terenach narciarskich. 

Projekt ma na celu m.in. 
określenie rodzajów 
terenów, obiektów 
i urządzeń w górach i na 
zorganizowanych 
terenach narciarskich. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Anna Lis 
 
Departament 
Analiz i Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl W związku z 
przedłużając

ymi się 
pracami nad 
projektem 

ustawy 
o 

bezpieczeńst
wie i 

ratownictwie 
w górach i na 
zorganizowa

nych 
terenach 

narciarskich, 
który zawiera 

przepis 
upoważniając

y do 
opracowania 

projektu 
rozporządzen
ia, prace nad 
projektem nie 

zostaną 
zakończone 

do końca 
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2009 r. 
79.  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. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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 

bip.mswia.gov.pl  

80.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
urlopów policjantów. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

Dostosowanie do zmian 
wprowadzonych ustawą 
z dnia 21 lipca 2006 r. o 
zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych 
ustaw. Dostosowanie do 
przepisów ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 

Projekt ma na celu 
zastosowanie 
wymienionych w ustawie 
o Policji rodzajów 
szkoleń zawodowych i 
egzaminów 
korpusowych. 
Zastosowanie 
wymienionych w ustawie  
Prawo o szkolnictwie 
wyższym rodzajów 
studiów. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Tomasz Szankin 
 
Departament 
Analiz i Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl  

81.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
usuwania pojazdów. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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 

Jacek Zalewski 
Dyrektor 
 
Departament 
Analiz i Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl  

82.  Projekt rozporządzenia Ministra Zachodzi konieczność Celem projektu są Minister Spraw Marta Jankowska- bip.mswia.gov.pl  
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Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
wykroczeń, za które strażnicy 
straży gminnych są uprawnieni 
do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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. 

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). 

 

 

Wewnętrznych 
i Administracji 

Oklejak 

Departament 
Analiz i Nadzoru 

 

83.  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. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 

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 

 

bip.mswia.gov.pl Prowadzone 
są prace nad 
optymalizacj

ą 
funkcjonowa
nia systemu 

oceny 
zgodności 
wyrobów 

przeznaczony
ch na 

potrzeby 
bezpieczeńst
wa państwa. 
Działania te 

są 
realizowane 
wspólnie w 

Wojskowym 
Centrum 

Normalizacji 
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Jakości i 
Kodyfikacji. 
Efektem tych 
działań jest 

projekt 
nowelizacji 

ustawy o 
systemie 

oceny 
zgodności 
wyrobów 

przeznaczony
ch na 

potrzeby 
obronności i 
bezpieczeńst
wa państwa. 
Ze względu 
na fakt, iż 
przepisy 

zmienianej 
ustawy mają 

wpływ na 
przepisy 

związane z 
działaniem 

organu 
upoważnione
go, prace nad 

projektem 
rozporządzen

ia będą 
kontynuowan

e po 
uchwaleniu 

ustawy. 
84.  Projekt rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie określenia 
wymagań technicznych 
i eksploatacyjnych dla 

Zgodnie z ustaleniami 
podjętymi podczas 
konferencji 
uzgodnieniowej w KPRM 

Projekt ma na celu 
uregulowanie m.in. 
następujących kwestii: 
Przedsiębiorcy 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Zbigniew 
Balukiewicz  

Wydział Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl  
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interfejsów umożliwiających 
wykonywanie przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym zadań 
i obowiązków na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. 

dnia 26 maja 2008 r., 
MSWiA zostało 
zobligowane do 
przygotowania założeń 
rozporządzenia Rady 
Ministrów określającego 
wymagania techniczne 
i eksploatacyjne dla 
interfejsów (…). 
Delegacja ustawowa do 
stworzenia projektu 
rozporządzenia została 
zawarta w art. 182 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 
1800, z późn. zm..). 

telekomunikacyjni są 
obowiązani do 
wykonywania zadań i 
obowiązków na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa
i porządku publicznego na 
warunkach określonych 
w ustawie Prawo 
telekomunikacyjne. 

i Koordynacji 
Służb Porządku 
Publicznego 

Departament 
Analiz i Nadzoru 

 

85.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 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. 

W dniu 2 września 2008 r. 
moc prawną utraciły 
przepisy art. 251-254 
Kodeksu karnego 
wykonawczego, które 
regulowały kwestię 
umieszczania tymczasowo 
aresztowanych i 
skazanych 
w wydzielonych 
pomieszczeniach Policji, 
Straży Granicznej, aresztu 
garnizonowego lub 
pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych. Tym 
samym moc obowiązującą 
utraciło rozporządzenie 
Ministra SWiA z dnia 15 
stycznia 2002 r. w 
sprawie wykazu 
wydzielonych 
pomieszczeń 
przeznaczonych dla osób 

Celem projektu jest m.in.: 
zmierzanie do stworzenia 
precyzyjnych rozwiązań 
prawnych, które pozwolą 
na umieszczanie 
tymczasowo  
aresztowanych i 
skazanych w 
wydzielonych 
pomieszczeniach w 
sytuacji, w której ich 
konwojowanie z innej 
miejscowości, w 
związku z udziałem w 
czynności sądowej, 
łączyłoby 
się z nadmiernymi 
trudnościami lub 
 kosztami. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Katarzyna 
Krysiak, 

Wydział Nadzoru 
i Koordynacji 
Służb Porządku 
Publicznego 

Departament 
Analiz i Nadzoru 

 

bip.mswia.gov.pl  
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zatrzymanych, w których 
mogą być odrębnie 
umieszczeni tymczasowo 
aresztowani i skazani, 
oraz warunków, którym 
pomieszczenia te muszą 
odpowiadać. 

86.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministra 
Infrastruktury w sprawie ćwiczeń 
dla pracowników zarządzającego 
tunelem, służb ratowniczych 
i Policji. 

Wykonanie upoważnienia 
ustawowego na podstawie 
art. 24e ust. 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych. 

Celem projektu jest 
określenie zakresu ćwiczeń
prowadzonych w tunelach 
położonych 
w transeuropejskiej sieci 
drogowej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Ireneusz Kawałek 

Marcin Pańtak  

Wydział Nadzoru 
nad 
Ratownictwem 
i Ochroną 
Ludności 

Departament 
Analiz i Nadzoru 

 

bip.mswia.gov.pl  

87.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia przez 
straże gminne (miejskie) 
ewidencji etatów, wyposażenia 
oraz wyników działań straży. 

Uchwalona i podpisana 
przez Prezydenta ustawa o 
zmianie ustawy o strażach 
gminnych, ustawy o 
Policji oraz ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, 
która rozszerza zakres 
ewidencji. 

Celem projektu jest 
określenie zakresu 
i sposobu prowadzenia 
przez straże gminne 
(miejskie) ewidencji 
etatów, wyposażenia oraz 
wyników działań straży. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marta Jankowska-
Oklejak 

Wydział 
Profilaktyki 
i Współpracy 
ze Społeczeństwe
m  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

 

bip.mswia.gov.pl  

88.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
wynagradzania pracowników 

Uchwalona i podpisana 
przez Prezydenta ustawa o 
zmianie ustawy o strażach 
gminnych, ustawy o 

W związku 
z wprowadzeniem 
w ustawie nowych 
stanowisk w straży, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marta Jankowska-
Oklejak 

bip.mswia.gov.pl  
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samorządowych. Policji oraz ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, 
która wprowadza nowe 
stanowiska w straży. 

niezbędne jest również 
określenie zasad ich 
wynagradzania. 

Wydział 
Profilaktyki 
i Współpracy 
ze Społeczeństwe
m  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

89.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie trybu 
sprawowania nadzoru nad 
działalnością straży gminnych 
(miejskich). 

Uchwalona i podpisana 
przez Prezydenta ustawa o 
zmianie ustawy o strażach 
gminnych, ustawy o 
Policji oraz ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, 
która zmienia przepis 
upoważniający. 

Projekt ma na celu  
określenie trybu 
sprawowania nadzoru nad 
działalnością straży 
gminnych (miejskich) przez
właściwego terytorialnie 
wojewodę przy pomocy 
komendanta 
wojewódzkiego 
(Stołecznego) Policji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marta Jankowska-
Oklejak 

Wydział 
Profilaktyki 
i Współpracy 
ze Społeczeństwe
m  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl  

90.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie zakresu i 
sposobu wykonywania przez 
strażników gminnych (miejskich) 
niektórych czynności. 

Uchwalona i podpisana 
przez Prezydenta ustawa o 
zmianie ustawy o strażach 
gminnych, ustawy o 
Policji oraz ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, 
która zmienia przepis 
upoważniający. 

Projekt ma na celu   
określenie zakresu i  
sposobu wykonywania 
przez strażników 
 gminnych (miejskich) 
niektórych czynności, w 
tym w szczególności 
sposób dokonywania 
kontroli osobistej, 
przeglądania zawartości 
podręcznych bagaży. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marta Jankowska-
Oklejak 

Wydział 
Profilaktyki 
i Współpracy 
ze Społeczeństwe
m  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl  

91.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie form 
współpracy straży z Policją oraz 
sposobu informowania 
wojewody o tej współpracy. 

Uchwalona i podpisana 
przez Prezydenta ustawa o 
zmianie ustawy o strażach 
gminnych, ustawy o 
Policji oraz ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, 
która zmienia przepis 

Projekt ma na celu m.in. 
określenie formy 
współpracy straży z 
Policją. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marta Jankowska-
Oklejak 

Wydział 
Profilaktyki 
i Współpracy 
ze Społeczeństwe

bip.mswia.gov.pl  
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upoważniający. m  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

92.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu 
dokumentowania faktu użycia 
środków przymusu 
bezpośredniego oraz zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
i zapewnienia pomocy lekarskiej. 

Uchwalona i podpisana 
przez Prezydenta ustawa o 
zmianie ustawy o strażach 
gminnych, ustawy o 
Policji oraz ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, 
która zmienia przepis 
upoważniający. 

Projekt ma na celu 
wykonanie delegacji 
ustawowej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Departament 
Marta Jankowska-
Oklejak 

Wydział 
Profilaktyki 
i Współpracy 
ze Społeczeństwe
m  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl  

93.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
szkolenie podstawowego 
strażników gminnych (miejskich).  

 

Uchwalona i podpisana 
przez Prezydenta ustawa o 
zmianie ustawy o strażach 
gminnych, ustawy o 
Policji oraz ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, 
która zmienia przepis 
upoważniający. 

Projekt ma na celu 
określenie zasad szkolenia 
podstawowego strażników 
oraz i formy tego szkolenia
Z uwagi na nowe 
uprawnienia strażników, 
niezbędne jest również 
zwiększenie godzin 
szkolenia podstawowego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marta Jankowska-
Oklejak 

Wydział 
Profilaktyki 
i Współpracy 
ze Społeczeństwe
m  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

bip.mswia.gov.pl  

94.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu 
obserwowania i rejestrowania 
przy użyciu środków 
technicznych obrazu zdarzeń 
w miejscach publicznych. 

Uchwalona i podpisana 
przez Prezydenta ustawa o 
zmianie ustawy o strażach 
gminnych, ustawy o 
Policji oraz ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, 
która upoważnia również 
pracowników 
samorządowych, a nie 
tylko strażników do 

Projekt ma na celu  
określenie sposobu 
dokonywania tzw. 
monitoringu wizyjnego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Marta Jankowska-
Oklejak 

Wydział 
Profilaktyki 
i Współpracy 
ze Społeczeństwe
m  

Departament 

bip.mswia.gov.pl  
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obserwowania 
i rejestrowania obrazu 
zdarzeń w miejscach 
publicznych. 

Analiz i Nadzoru 

 

95.  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 

Wydział 
Modernizacji 
i Normalizacji  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

 

bip.mswia.gov.pl Przedmiotow
y projekt 

rozporządzen
ia jest 

tożsamy z 
projektem 
ujętym w 

Planie pod 
l.p. 79. 

96.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie ustalenia 
sposobu dodatkowego 
wynagradzania osób 
wchodzących w skład 
powiatowych i wojewódzkich 
komisji lekarskich 

Jest to konsekwencja 
negatywnego stanowiska 
RCL w sprawie 
utrzymywania w obiegu 
prawnym 
dotychczasowego 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
komisji lekarskich oraz 
wynagradzania za udział 
w ich pracy, wydanego 
w oparciu o dwie 
delegacje ustawowe (art. 
26 ust. 3 i art. 30 ust. 3 
ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony RP). 

Projekt ma na celu  
ustalenie sposobu 
dodatkowego 
wynagradzania osób 
wchodzących w skład 
powiatowych 
i wojewódzkich komisji 
lekarskich. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław Tomasik 

Wydział Spraw 
Obronnych  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

 

bip.mswia.gov.pl  

97.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz MON w 
sprawie kwalifikacji wojskowej 
w 2010 r. 

Wydawane corocznie na 
pdst. art. 35 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym 
obowiązku obrony RP. 

Projekt ma na celu 
określenie terminów 
ogłoszenia i czas trwania 
kwalifikacji wojskowej 
oraz roczniki i grupy osób  
podlegających temu 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Wiesław Tomasik 

Wydział Spraw 
Obronnych  

Departament 

bip.mswia.gov.pl  
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obowiązkowi. Analiz i Nadzoru 

98.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
szczegółowego trybu ustalania 
szkód powstałych w związku z 
działaniami w miejscu i czasie 
trwania imprezy masowej oraz 
trybu występowania o wypłatę 
odszkodowań. 

Uchwalenie ustawy z dnia 
20 marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 504). Upoważnienie 
ustawowe do wydania 
rozporządzenia zawarte 
jest w art. 52 ust. 3 
ustawy. 

Projekt dotyczy zasad 
ustalania oraz wypłacania 
odszkodowań za szkody 
powstałe w mieniu służb 
oraz jednostek ratownictwa
medycznego w miejscu i 
czasie trwania imprezy 
masowej. Podmiotem 
zobowiązanym do wypłaty 
odszkodowania pozostaje 
organizator imprezy. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Krzysztof Sokoła 

Wydział ds. 
EURO 2012 
i Bezpieczeństwa 
Imprez 
Masowych  

Departament 
Analiz i Nadzoru 

 

bip.mswia.gov.pl  

99.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniający 
rozporządzenie w sprawie 
sposobu dokumentacji i 
ewidencji grzywien za 
wykroczenia, ściąganych w 
postępowaniu mandatowym, oraz 
organów właściwych w sprawach 
rozprowadzania i rozliczania 
bloczków mandatowych.         
 
PRZENIESIONE  
z I półrocza 2009 r. 

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 

Małgorzata 
Piotrak Dyrektor 
DSO, 
Tomasz Jadacki 
 
Departament 
Spraw 
Obywatelskich  

bip.mswia.gov.pl Z uwagi na 
konieczność 
dopracowani

a 
przedmiotow
ego projektu 
rozporządzen
ia prace nad 

nim nie 
zostaną 

zakończone 
do końca 
2009 r. 
wobec 

powyższego 
przedmiotow

y projekt 
zostanie 

wykreślony z 
Planu pracy 

na II 
półrocze 
2009 r. 

100.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów zmieniającego 

Dostosowanie treści 
rozporządzenia do 

Projekt ma na celu 
zmianę wzoru trzech 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 

 Małgorzata 
Piotrak Dyrektor 

bip.mswia.gov.pl Nowelizacja 
w 
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rozporządzenie w sprawie 
nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego.   
 
PRZENIESIONE  
z I półrocza 2009 r. 

innych obowiązujących 
przepisów. 

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). 
 

i Administracji DSO, 
Tomasz Jadacki 
 
Departament 
Spraw 
Obywatelskich 

zaproponowa
nym kształcie 

nie jest 
obecnie 

niezbędna, 
wobec czego 

po 
uzgodnieniu 
z Rządowym 

Centrum 
Legislacji 
odstąpiono 

od 
prowadzenia 
prac nad tym 
projektem. 

Wobec 
powyższego 

projekt 
zostanie 

wykreślony z 
Planu pracy 

na II 
półrocze 
2009 r. 

101.  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. 

Dostosowanie przepisów 
rozporządzenia do 
zmienionej delegacji 
ustawowej oraz 
konieczność 
umieszczenia 

przepisów określających 
tryb wydawania 
dokumentów 
paszportowych w 
sytuacjach szczególnych, 
wzorów zaświadczeń 
wydawanych przez 
funkcjonariuszy Straży 

Projekt ma na celu 
określenie wzoru 
zaświadczeń 
wydawanych przez 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej w przypadku 
zatrzymania paszportu i 
zgłoszenia w czasie 
kontroli granicznej utraty 
dokumentu 
paszportowego. 
Określenie warunków 
jakie muszą spełniać 
fotografie niezbędne do 
wydania dokumentu 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata  
Piotrak Dyrektor 
DSO, 

Barbara 
Kaczmarek 
Naczelnik WP 
 
Departament 
Spraw 
Obywatelskich 

bip.mswia.gov.pl Termin 
opracowania 
przedmiotow

ych 
rozporządzeń 
uzależniony 

jest od 
wejścia w 

życie ustawy 
z dnia 4 
września 
2008 r. o 
zmianie 
ustawy o 

dokumentach 
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Granicznej, trybu 
postępowania 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, dokumentów 
wymaganych do 
otrzymania dokumentów 
paszportowych. 

paszportowego oraz 
dopuszczalne odstępstwa 
od tych warunków 
wynikające ze stanu 
zdrowia, zasad wyznania 
i wieku osoby 
występującej o wydanie 
dokumentu 
paszportowego. 
Ustalenie dokumentów 
niezbędnych do wydania 
paszportu. 

paszportowy
ch oraz 

ustawy o 
opłacie 

skarbowej, 
która została 
zaskarżona 

przez 
Prezydenta 

RP do 
Trybunału 

Konstytucyjn
ego. 

Przedmiotow
y wniosek 
nie został 

dotychczas 
rozpatrzony 

102.  Projekt rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w sprawie 
prowadzenia ewidencji 
paszportowych i centralnej 
ewidencji, przetwarzania danych  
i informacji zgromadzonych w  
tych ewidencjach, przekazywania 
danych i informacji 
 z ewidencji paszportowych do 
centralnej ewidencji oraz 
udostępniania danych 
 i informacji z centralnej 
ewidencji. 

Dostosowanie przepisów 
rozporządzenia do 
zmienionej delegacji 
ustawowej oraz 
konieczność 
umieszczenia przepisów 
określających sposób 
wpisywania i 
przechowywania danych 
biometrycznych w 
ewidencjach 
paszportowych, 
przekazywania tych 
danych pomiędzy 
organami paszportowymi 
oraz udostępniania tych 
danych innym organom.   

Projekt ma na celu 
określenie sposobu 
wpisywania przez organy 
paszportowe danych 
biometrycznych do 
ewidencji 
paszportowych, sposobu 
przechowywania i 
zabezpieczania tych 
danych przed 
nieupoważnionym 
wykorzystaniem, zasad 
dokonywania zmian 
danych wpisanych do 
ewidencji 
paszportowych, sposobu 
przekazywania danych 
biometrycznych 
pomiędzy organami 
paszportowymi oraz 
zasad udostępniania tych 
danych innym organom. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata  
Piotrak Dyrektor 
DSO, 

Barbara 
Kaczmarek 
Naczelnik WP 
 
Departament 
Spraw 
Obywatelskich 

bip.mswia.gov.pl Termin 
opracowania 
przedmiotow

ych 
rozporządzeń 
uzależniony 

jest od 
wejścia w 

życie ustawy 
z dnia 4 
września 
2008 r. o 
zmianie 
ustawy o 

dokumentach 
paszportowy

ch oraz 
ustawy o 
opłacie 

skarbowej, 
która została 
zaskarżona 
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przez 
Prezydenta 

RP do 
Trybunału 

Konstytucyjn
ego. 

Przedmiotow
y wniosek 
nie został 

dotychczas 
rozpatrzony 

103.  Projekt rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
określania wzoru i sposobu 
wypełniania formularzy 
stosowanych przy rejestracji 
miejsca zamieszkania obywateli 
polskich 

Delegacja ustawowa do 
powstania projektowego 
rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji wynika z 
art. 36 ustawy o 
ewidencji ludności. 
Projektowana ustawa 
przewiduje, odmienne od 
obecnie obowiązujących, 
rozwiązania 
 w zakresie rejestracji 
osób na terytorium RP, a 
omawiane 
rozporządzenie pozwoli 
na wykonanie zapisów 
tej ustawy. 

Celem projektu jest 
m.in.: określenie wzoru  
i sposób wypełniania 
formularza zgłoszenia 
podstawowego miejsca 
zamieszkania; wzór  
i sposób wypełniania 
formularza zgłoszenia 
dodatkowego miejsca 
zamieszkania; wzór  
i sposób wypełnienia 
formularza zgłoszenia 
wyrejestrowania 
dodatkowego miejsca 
zamieszkania; wzór 
 i sposób wypełniania 
formularza zgłoszenia 
wyjazdu za granicę oraz 
powrotu z zagranicy; 
wzór i sposób 
wypełniania 
zaświadczenia 
o dokonanej rejestracji 
podstawowego miejsca 
zamieszkania 
i dodatkowego miejsca 
zamieszkania; sposób 
oraz termin 
informowania osoby 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata  
Piotrak Dyrektor 
DSO 

 Małgorzata 
Zdziech 
Naczelnik WEL 
 
Departament 
Spraw 
Obywatelskich 

bip.mswia.gov.pl Termin 
opracowania 
przedmiotow

ych 
rozporządzeń 
uzależniony 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 
ewidencji 

ludności, w 
którym 

zawarte są 
delegacje dla 

ww. 
projektów 

aktów 
wykonawczy

ch. 
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dokonującej zgłoszenia 
podstawowego lub 
dodatkowego miejsca 
zamieszkania w formie 
elektronicznej 
 o dokonaniu rejestracji; 
tryb oraz termin 
informowania 
właściciela lokalu/osoby 
posiadającej spółdzielcze 
własnościowe prawo do 
lokalu, o dokonanej 
rejestracji podstawowego 
lub dodatkowego miejsca 
zamieszkania osoby 
 w jego lokalu. 

104.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
określania wzoru  
i sposobu wypełniania 
formularzy stosowanych przy 
rejestracji miejsca zamieszkania 
cudzoziemców 

Delegacja ustawowa do 
powstania projektowego 
rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji wynika z 
art. 46 ustawy o 
ewidencji ludności. 
Projektowana ustawa 
przewiduje, odmienne od 
obecnie obowiązujących, 
rozwiązania 
 w zakresie rejestracji 
osób na terytorium RP, a 
omawiane 
rozporządzenie pozwoli 
na wykonanie zapisów 
tej ustawy. 

 Projekt ma na celu 
określenie m.in.: 

-wzoru formularza 
zgłoszenia 
podstawowego miejsca 
zamieszkania 
cudzoziemca; 

-wzór formularza 
zgłoszenia dodatkowego 
miejsca zamieszkania 
cudzoziemca; 

-wzór formularza 
zgłoszenia opuszczenia 
zarejestrowanego 
podstawowego miejsca 
zamieszkania 
cudzoziemca. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Małgorzata  
Piotrak Dyrektor 
DSO 

 Małgorzata 
Zdziech 
Naczelnik WEL 
 
Departament 
Spraw 
Obywatelskich 

bip.mswia.gov.pl Termin 
opracowania 
przedmiotow

ych 
rozporządzeń 
uzależniony 

jest od 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy o 
ewidencji 

ludności, w 
którym 

zawarte są 
delegacje dla 

ww. 
projektów 

aktów 
wykonawczy

ch. 
105.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 
Przedmiotowa zmiana 
rozporządzenia ma na 

Projekt ma na celu 
zmianę stawki dopłaty w 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 

Agnieszka Iracka  
 

bip.mswia.gov.pl Z uwagi na 
brak 
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Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie dopłaty 
do wypoczynku przysługującej 
funkcjonariuszom Biura Ochrony 
Rządu oraz członkom ich rodzin. 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

celu zachowanie 
socjalnego charakteru 
dopłaty do wypoczynku 
poprzez zmianę 
dotychczasowej stawki 
dopłaty. 

kwotach stałych, 
uzależnionych od 
wysokości dochodu 
brutto na jedną 
uprawnioną osobę, na jej 
określenie procentowe. 

i Administracji Biuro Ochrony 
Rządu 

zasadności 
wprowadzani
a do systemu 

prawnego 
przepisów 

powodującyc
h skutki 

finansowe 
oraz fakt 

drastycznego 
ograniczenia 

limitów 
finansowych 

Biura 
Ochrony 
Rządu w 

budżecie na 
rok 2010, 

zawiesza się 
prowadzenie 
dalsze prac 

nad 
ww. 

projektem 
106.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  w sprawie 
umundurowania funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu. 

Proponowana zmiana 
wynika z potrzeby 
dostosowania norm i 
wzorów umundurowania 
przysługującego 
funkcjonariuszom do 
faktycznie 
wykonywanych przez 
nich zadań ustawowych 
zarówno w kraju jak i 
poza granicami RP, 
zwiększenia komfortu 
użytkowanego 
umundurowania jak też  
zastąpieniem wzorów 
umundurowania 

Projekt ma na celu m.in. 
w § 2 wśród rodzajów 
ubioru wymieniono  
ubiór galowy i określono 
przypadki jego noszenia. 
Wprowadzono nowe         
(w stosunku do 
dotychczas 
obowiązujących) wzory 
umundurowania, 
dostosowując  min. do 
warunków 
klimatycznych; 
określono rodzaje i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Robert Kozłowski 
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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polowego 
obowiązujących w Siłach 
Zbrojnych RP wzorami, 
które użytkowane będą 
wyłącznie przez 
funkcjonariuszy BOR. 

wzory dystynkcji, oznak 
oraz sposób ich noszenia. 

Określono przedmioty 
wchodzące w skład 
poszczególnych  
zestawów ubiorczych. 
Wprowadzono zmiany w 
normach należności 
skutkujące min. 
oszczędnościami 
finansowymi; zmieniono 
nazewnictwo niektórych 
przedmiotów 
zaopatrzenia 
mundurowego.     

107.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  w sprawie 
wysokości i warunków 
przyznawania funkcjonariuszom 
Biura Ochrony Rządu 
równoważnika pieniężnego w 
zamian za umundurowanie i 
kwoty na zakup ubrania typu 
cywilnego. 

 

Regulacja umożliwi 
funkcjonariuszom 
odbywającym służbę 
przygotowawczą 
pobieranie należności 
związanych 
umundurowaniem. 
Jednocześnie 
proponowane zapisy 
doprecyzują warunki 
przyznawania i wypłaty 
oraz określą wysokość  
rzeczonych należności. 

Celem projektu jest m.in. 
określenie następujących 
zagadnień: 
Równoważnik pieniężny 
w zamian za przedmioty 
umundurowania nie 
wydane w naturze 
przysługiwać będą 
również 
funkcjonariuszom w 
służbie przygotowawczej   
(w określonych 
warunkach 
wzmiankowany 
równoważnik może 
zostać podwyższony 
bądź obniżony). 
Podwyższeniu ulegnie 
kwota na zakup ubrania 
typu cywilnego, 
jednocześnie należność 
ta będzie przyznawana 
również 
funkcjonariuszom w 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Robert Kozłowski 
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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służbie 
przygotowawczej. 
Zwiększono wysokość 
równoważnika za 
przedłużenie okresu 
używalności munduru 
wyjściowego i letniego. 
Szczegółowo określono 
warunki, w których nie 
przysługują 
funkcjonariuszowi 
równoważniki oraz 
kwota na zakup ubrania 
typu cywilnego jak też 
określono warunki 
zawieszenia wypłaty 
rzeczonych należności. 
Określono wartości 
pieniężne 
poszczególnych 
przedmiotów zaopatrz. 
Mundurowego. 

108.  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 
pełniących służbę w 
warunkach 
bezpośredniego 
zagrożenia dla życia lub 
zdrowia. 

Projekt ma na celu 
wprowadzenie  
dodatków zagraniczny za 
służbę w państwach, 
których terytorium w 
całości lub w części 
zostało uznane za strefę 
działań wojennych na 
podstawie odrębnych 
przepisów lub w 
państwach, o których 
mowa w art. 60a ust. 2 
ustawy o Biurze 
Ochrony Rządu, w 
wysokości 90%  kwoty 
bazowej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Kowalewska 
Katarzyna 
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  

109.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 

Regulacja podyktowana 
jest koniecznością 

Projekt ma na celu  
m. in.:  

Minister Spraw 
Wewnętrznych 

Agnieszka Iracka 
 

bip.mswia.gov.pl  
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Administracji w sprawie zakresu, 
warunków i trybu wykonywania 
przez funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu zadań ochrony 
polskich przedstawicielstw 
dyplomatycznych, urzędów 
konsularnych oraz 
przedstawicielstw przy 
organizacjach międzynarodowych 
poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

usprawnienia 
wykonywania przez 
funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu zadań 
ochrony polskich 
przedstawicielstw 
dyplomatycznych, 
urzędów konsularnych 
oraz przedstawicielstw 
przy organizacjach 
międzynarodowych poza 
granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 

-określenie podmiotu 
odpowiedzialnego 
za uznanie danej 
placówki z placówkę 
wysokiego stopnia 
zagrożenia, 
-umożliwienie Szefowi 
BOR delegowania 
z urzędu funkcjonariuszy 
do ochrony placówek 
dyplomatycznych, 
wprowadzenie 
stanowiska dowódcy, 
odpowiedzialnego za 
koordynację i nadzór 
działań podejmowanych 
w zakresie ochrony 
fizycznej w placówce, 
skutkującego zmianą 
podległości służbowej 
funkcjonariuszy 
w trakcie 
oddelegowania. 
Ponadto projekt reguluje 
wprowadzenie  funkcji 
dowódcy, którego 
wyznaczał będzie Szef 
Biura Ochrony Rządu 
spośród funkcjonariuszy 
realizujących zadania 
służbowe w polskich 
przedstawicielstwach 
dyplomatycznych. 
Dowódcy powierzono 
zadania polegające na 
zapewnieniu sprawnego 
współdziałania 
podległych mu 
funkcjonariuszy z 
kierownikiem placówki. 

i Administracji Biuro Ochrony 
Rządu 
 
oraz 
 
Renata Leoniak  

Wydział Nadzoru 
i Koordynacji 
Służb Porządku 
Publicznego  

Departament 
Analiz i Nadzoru 
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Określono zadania BOR  
w zakresie ochrony 
placówek. Proponuje się 
aby podstawą do objęcia 
ochroną placówki było 
uznanie jej za placówkę 
wysokiego stopnia 
zagrożenia przez  
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
porozumieniu z 
Ministrem Spraw 
Zagranicznych. Decyzja 
o objęciu ochroną winna 
zarazem uwzględniać 
możliwość 
zagwarantowania przez 
BOR prawidłowej 
realizacji ochrony ze 
względu na siły i środki, 
którymi  dysponuje 
formacja. 
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 BOR 
podlega ministrowi 
właściwemu do spraw 
wewnętrznych. W pełni 
zatem zasadna jest 
propozycja, aby Szef 
BOR otrzymywał 
decyzję skutkującą 
podejmowaniem działań 
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w ramach realizacji 
ustawowych zadań 
wprost od Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. Wskazano 
sytuację, kiedy 
oddelegowanie 
funkcjonariusza 
uzależnione jest od 
wyrażenia przez niego 
pisemnej zgody. W § 5 
określono warunki, jakie 
powinien spełniać 
funkcjonariusz aby mógł 
zostać oddelegowany. 
Zrezygnowano z zapisu 
stanowiącego o 
podległości 
oddelegowanego 
funkcjonariusza 
kierownikowi placówki, 
podległość bowiem 
wynika wprost z zapisów 
art. 6 ustawy o BOR, 
który wskazuje, iż 
przełożonym 
funkcjonariuszy BOR 
jest Szef BOR. 
Wskazano przypadki, w 
których Szef BOR 
odwołuje 
funkcjonariusza z 
placówki, przed 
terminem określonym w 
rozkazie o 
oddelegowaniu. 
Określono, iż 
funkcjonariuszowi 
oddelegowanemu do 
ochrony placówki 
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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 w lokalu 
mieszkalnym na terenie 
placówki odpowiednie 
do warunków 
klimatycznych w 
państwie przyjmującym. 

110.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
egzaminów na pierwszy stopień 
podoficerski i chorążego w Biurze 
Ochrony Rządu . 

 

Regulacja umożliwi 
funkcjonariuszom BOR 
możliwość szybszego 
awansu w stopniu. W 
pozostałym zakresie  
regulacja ma charakter 
dostosowawczy do 
przepisów ustawy o BOR   
w zakresie ujednolicenia 
nazewnictwa ocen z 
opiniowania służbowego. 

Celem projektu jest m.in. 
proponuje się aby 
jednym z warunków, 
jakie winien  spełniać 
funkcjonariusz, aby mógł 
być dopuszczony do 
egzaminu na pierwszy 
stopień podoficerski i 
stopień chorążego jest 
posiadanie przez 
funkcjonariusza 
odpowiednio co najmniej 
6 miesięcy stażu służby  
w BOR (w przypadku 
egz. na pierwszy stopień 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Agnieszka Iracka 
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl Z uwagi na 
uwzględnieni
e stanowiska 
Rządowego 

Centrum 
Legislacji 
odnośnie 

przekroczeni
a 

upoważnieni
a 

ustawowego 
przy 

tworzeniu 
projektu 
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podof.) oraz 2 lata służby 
w BOR (w przypadku 
egz. na pierwszy stopień 
oficera) Dotychczasowa 
regulacja wymaga od 
kandydata odpowiednio 
6 miesięcy bądź 2 lata 
służby na zajmowanym 
stanowisku. 

rozporządzen
ia odstąpiono 

od prac 
legislacyjnyc

h nad tym 
projektem. 

111.  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. 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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 
lekarzyi lekarzy 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jadwiga 
Karczewska – 
Departament 
Zdrowia 

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

112.  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. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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. 
zm.). Powyższa zmiana 
polegała na rozszerzeniu 
kręgu podmiotów 
uprawnionych do 
zaopatrzenia 
emerytalnego o 
funkcjonariuszy 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz 
członków ich rodzin. W 

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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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 
Dyrektorowi Zakładu 
uszczegółowienia 
struktury organizacyjnej 
w regulaminie 
wewnętrznym oraz 
ewentualnie zmiana w 
zakresie określenia 
struktury organizacyjnej 
ZER MSWiA. Zmiana 
zapewnić ma 
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usprawnienie nadzoru 
funkcjonalnego, 
zracjonalizowanie 
organizacji pracy oraz 
zarządzania zasobami 
ludzkimi.   

113.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
rozliczania rocznego i 
miesięcznego wypłacenia kwot 
emerytur lub rent inwalidzkich 
oraz sposobu ich zmniejszania. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 

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 
(…) rządowy 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  

114.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie trybu 
postępowania i właściwości 
organu w zakresie zaopatrzenia 
emerytalnego funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu i 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
ich rodzin. 
 
PRZENIESIONY 

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 
(…). Powyższa zmiana 
polegała na rozszerzeniu 
kręgu podmiotów 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Artur Wdowczyk 
 
Dyrektor  
Zakładu 
Emerytalno -
Rentowego 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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z I półrocza 2009 r. 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, 
dotychczas nie było 
zmieniane, tymczasem 
na gruncie jego 
czteroletniego 
praktycznego 
stosowania, wystąpiły 
kwestie budzące 
wątpliwości 
interpretacyjne przy 
wykonywaniu 
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poszczególnych 
przepisów. Wymagają 
one doprecyzowania, 
bądź korekty. 

115.  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. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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 Do czasu 
uchwalenia 
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projektem 
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wstrzymane. 
116.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
upoważnienia organów do 
uznawania kwalifikacji w 
zawodach regulowanych .  

Wyeliminowanie luki 
prawnej po przejęciu 
nadzoru nad Głównym 
Geodetą Kraju. 
Upoważnienie do 
prowadzenia spraw przez 
organy właściwe 
merytorycznie dla 
danego zawodu 
regulowanego, co 
umożliwi właściwy 
nadzór nad przebiegiem 
stażu adaptacyjnego oraz 
fachowe prowadzenie 
testu umiejętności. 

Projekt ma na celu: 
upoważnienie Głównego 
Geodety Kraju, 
Komendanta Głównego 
Policji, Komendanta 
Głównego Państwowej 
Straży pożarnej do 
uznawania kwalifikacji 
w zawodach 
regulowanych 
należących do 
właściwości tych 
organów- do tej pory był 
nim Minister SWiA. W  
przypadku Głównego 
Geodety Kraju jest to 
związane ze zmianą 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Cezary Gawlas 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Zezwoleń i 
Koncesji 

bip.mswia.gov.pl  
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organu nadzorującego z 
Ministra Infrastruktury 
na Ministra SWiA. 

117.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie wzoru 
formularza wniosku o uznanie za 
obywatela polskiego oraz liczby i 
wymogów dotyczących fotografii 
dołączonych do wniosku. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 

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 W związku z 
przekazanie

m przez 
Prezydenta 
RP wniosku 

do Trybunału 
Konstytucyjn

ego o 
zbadanie 

zgodności z 
Konstytucją 
RP art. 30 

uchwalonej 
w dniu 2 
kwietnia 
2009 r. 

ustawy o 
obywatelstwi

e polskim, 
prace nad 

ww. 
projektami są 
uzależnione 
od wejścia w 
życie ustawy 

118.  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. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 

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 W związku z 
przekazanie

m przez 
Prezydenta 
RP wniosku 

do Trybunału 
Konstytucyjn

ego o 
zbadanie 

zgodności z 
Konstytucją 
RP art. 30 
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uchwalonej 
w dniu 2 
kwietnia 
2009 r. 

ustawy o 
obywatelstwi

e polskim, 
prace nad 

ww. 
projektami są 
uzależnione 
od wejścia w 
życie ustawy 

119.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie wzoru 
formularza wniosku o 
potwierdzenie posiadania lub 
utraty obywatelstwa polskiego. 
 
PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 
 
 

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 W związku z 
przekazanie

m przez 
Prezydenta 
RP wniosku 

do Trybunału 
Konstytucyjn

ego o 
zbadanie 

zgodności z 
Konstytucją 
RP art. 30 

uchwalonej 
w dniu 2 
kwietnia 
2009 r. 

ustawy o 
obywatelstwi

e polskim, 
prace nad 

ww. 
projektami są 
uzależnione 
od wejścia w 
życie ustawy 

120.   
Projekt rozporządzenia Ministra 

Bezpośrednią przyczyną 
prac nad dokumentem 

Projekt ma na celu 
uporządkowanie i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 

Elżbieta 
Kroszczyńska 

bip.mswia.gov.pl  
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Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
udzielania przez Władzę 
Wdrażając Programy 
Europejskie pomocy finansowej 
na dostarczenie usługi 
szerokopasmowego dostępu do 
Internetu w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. 

jest wejście w życie art. 
11 ustawy z dnia 7 
listopada 2008 r. o 
zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem 
funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, 
który nakazuje wydanie 
nowych przepisów 
wykonawczych do art. 21 
ust. 3 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki 
rozwoju oraz 
konieczność 
uporządkowania i 
doprecyzowania definicji 
oraz katalogu kosztów 
kwalifikowanych 
zawartych w dotychczas 
obowiązującym akcie 
prawnym. 

doprecyzowanie definicji 
oraz katalogu kosztów 
kwalifikowanych 
zawartych w dotychczas 
obowiązującym akcie 
prawnym. 

i Administracji główny specjalista 
Wydziału 
Funduszy 
Strukturalnych  
 
Departament 
Społeczeństwa 
Informacyjnego 

121.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie określenia 
obowiązków wojewody w 
sprawach finansowania i 
utrzymania przejść granicznych , 
obowiązków organów kontroli w 
sprawach wyposażania przejść 
granicznych oraz organów 
właściwych do osadzania i 
utrzymywania znaków 
granicznych na morskich wodach 
granicznych. 

Wykonanie postanowień 
projektowanego art. 17 
ust. 5 ustawy o ochronie 
granicy państwowej, 
której przepisy 
wprowadzają nowy 
podział zadań 
dotyczących utrzymania 
przejść granicznych. 

W związku z wejście w 
życie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo 
Lotnicze, nakładającej 
przeprowadzanie 
kontroli bezpieczeństwa 
na zarządzającego 
lotniskiem zdejmuje ten 
obowiązek ze Straży 
Granicznej, która 
przeprowadzała ją w 
ramach kontroli 
granicznej. Zmniejszy to 
również zakres obciążeń 
finansowych nałożonych 
na wojewodę i organy 
kontroli w zakresie 
utrzymania przejść 
granicznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Maciej Piasecki, 
główny specjalista 
  
Departament Unii 
Europejskiej i 
Współpracy 
Międzynarodowej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl W związku z 
przedłużając

ymi się 
pracami nad 
projektem 
ustawy o 
zmianie 
ustawy - 
Prawo 

lotnicze od 
którego 

uzależniony 
jest 

ostateczny 
kształt ww. 
projektów 

rozporządzeń
, prace 
zostały 
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wstrzymane 
do czasu 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy. 

122.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie określenia 
obowiązków zarządzającego  
lotniskiem w sprawach 
udostępniania w lotniczych 
przejściach granicznych 
pomieszczeń, miejsc, garaży i 
parkingów oraz ich rodzajów, a 
także nieodpłatnego 
udostępniania urządzeń i sprzętu 
technicznego do przeprowadzania 
kontroli bezpieczeństwa i 
radiometrycznej oraz rozpoznania 
pirotechnicznego, utrzymywania 
tych urządzeń i sprzętu w 
sprawności oraz zaopatrywania w 
materiały eksploatacyjne. 

Wykonanie postanowień 
projektowanego art. 17 
ust. 6 ustawy o ochronie 
granicy państwowej, 
której przepisy 
wprowadzają nowy 
podział zadań 
dotyczących utrzymania 
przejść granicznych. 

W związku z wejściem w 
życie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo 
Lotnicze, nakładającej 
przeprowadzanie 
kontroli bezpieczeństwa 
na zarządzającego 
lotniskiem zdejmuje ten 
obowiązek ze Straży 
Granicznej, która 
przeprowadzała ją w 
ramach kontroli 
granicznej. Utrzymanie 
pomieszczeń i sprzętu 
przeznaczonego do ww. 
czynności powinno 
zatem być finansowane 
przez zarządzającego 
lotniskiem. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Maciej Piasecki, 
główny specjalista 
 
Departament Unii 
Europejskiej i 
Współpracy 
Międzynarodowej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl W związku z 
przedłużając

ymi się 
pracami nad 
projektem 
ustawy o 
zmianie 
ustawy - 
Prawo 

lotnicze od 
którego 

uzależniony 
jest 

ostateczny 
kształt ww. 
projektów 

rozporządzeń
, prace 
zostały 

wstrzymane 
do czasu 
wejścia w 
życie 

projektu 
ustawy. 

123.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w formie 
elektronicznej. 

Konieczność 
dostosowanie rozwiązań 
zawartych w 
rozporządzeniu do 
postępu 
technologicznego. 

Projekt ma na celu 
dostosowanie 
rozporządzenia do 
postępu technologiczne. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta Matysiuk 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
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zmianie 
ustawy o 

informatyzac
ji 

działalności 
podmiotów 

realizujących 
zadania 

publiczne 
(…) 

124.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie 
Instrukcji kancelaryjnej - zasad i 
trybu wykonywania czynności 
kancelaryjnych w administracji 
rządowej i samorządzie 
terytorialnym. 

Zmiana delegacji 
ustawowej po wejściu w 
życie projektu ustawy o 
zmianie ustawy o 
informatyzacji 
działalności podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne, ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego, 
ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz zmianie 
niektórych innych ustaw. 

Projekt ma na celu 
wprowadzenie jednej 
instrukcji kancelaryjnej 
na podstawie delegacji 
do ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i 
archiwach (zamiast 
obowiązujących 
czterech. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Iwona 
Szelenbaum 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
zmianie 
ustawy o 

informatyzac
ji 

działalności 
podmiotów 

realizujących 
zadania 

publiczne 
(…) 

125.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, 
 

Zmiana delegacji 
ustawowej po wejściu w 
życie projektu ustawy o 
zmianie ustawy o 
informatyzacji 
działalności podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne, ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego, 
ustawy – Ordynacja 

Projekt ma na celu 
określenie podstaw 
interoperacyjności w 
zakresie 
interoperacyjności 
semantycznej oraz 
organizacyjnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Dyrektor 
Wojciech 
Wiewiórowski 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
zmianie 
ustawy o 
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podatkowa oraz zmianie 
niektórych innych ustaw. 

informatyzac
ji 

działalności 
podmiotów 

realizujących 
zadania 

publiczne 
(…) 

126.  Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych. 
 

Konieczność 
dostosowanie rozwiązań 
zawartych w 
rozporządzeniu do 
postępu 
technologicznego. 

Projekt ma na celu 
dostosowanie 
rozporządzenia do 
postępu technologiczne. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta Matysiuk 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
zmianie 
ustawy o 

informatyzac
ji 

działalności 
podmiotów 

realizujących 
zadania 

publiczne 
(…) 

127.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
warunków udostępniania 
formularzy i wzorów 
dokumentów w postaci 
elektronicznej. 

Zmiana warunków 
bezpieczeństwa 
udostępniania formularzy 
i wzorów w postaci 
elektronicznej. 
Określenie pojęcia 
centralne repozytorium. 

Celem projektu jest 
sprecyzowanie 
warunków 
bezpieczeństwa 
udostępniania 
formularzy i wzorów w 
postaci elektronicznej. 
Określenie pojęcia 
centralne repozytorium. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Anna Gos 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
zmianie 
ustawy o 

informatyzac
ji 
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działalności 
podmiotów 

realizujących 
zadania 

publiczne 
(…) 

128.  Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie 
warunków organizacyjno-
technicznych przetwarzania 
danych i doręczania dokumentów 
elektronicznych. 

Zmiana delegacji 
ustawowej po wejściu w 
życie projektu ustawy o 
zmianie ustawy o 
informatyzacji 
działalności podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne, ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego, 
ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz zmianie 
niektórych innych ustaw. 

Projekt ma na celu 
zapewnienie jednolitego 
sposobu przetwarzania 
danych i 
dokumentowania 
działalności oraz 
oznaczania dokumentacji 
w administracji 
publicznej. Zapewnienie 
integralności 
dokumentów 
elektronicznych oraz 
usprawnienia i 
ujednolicenia obiegu 
dokumentów między 
podmiotami 
publicznymi. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta Matysiuk 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
zmianie 
ustawy o 

informatyzac
ji 

działalności 
podmiotów 

realizujących 
zadania 

publiczne 
(…) 

129.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie zakresu 
i warunków korzystania z 
Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej. 

Wprowadzenie nowej 
delegacji ustawowej po 
wejściu w życie projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne, ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego, 
ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz zmianie 
niektórych innych ustaw. 

Projekt ma na celu 
określenie warunków i 
zakresu korzystania z 
ePUAP. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta 
Sarnowska 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
zmianie 
ustawy o 

informatyzac
ji 

działalności 
podmiotów 



 84

realizujących 
zadania 

publiczne 
(…) 

130.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
szczegółowych warunków 
organizacyjnych i technicznych 
dla systemu teleinformatycznego 
służącego identyfikacji jego 
użytkownika oraz trybu 
tworzenia i dystrybucji profilu 
zaufanego ePUAP. 

Wprowadzenie nowej 
delegacji ustawowej po 
wejściu w życie projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne, ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego, 
ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz zmianie 
niektórych innych ustaw. 

Regulacje dotyczące 
trybu uzyskiwania 
profilu zaufanego e 
PUAP na platformie e 
PUAP. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Anna Gos 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
zmianie 
ustawy o 

informatyzac
ji 

działalności 
podmiotów 

realizujących 
zadania 

publiczne 
(…) 

131.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
wysokości wynagrodzenia 
członków Rady Informatyzacji. 

Zmiana delegacji 
ustawowej po wejściu w 
życie projektu ustawy o 
zmianie ustawy o 
informatyzacji 
działalności podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne, ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego, 
ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz zmianie 
niektórych innych ustaw 

Projekt ma na celu 
określenie wysokości 
wynagrodzenia 
przysługującego 
członkom Rady 
Informatyzacji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Jolanta 
Sarnowska 
 
Departament 
Informatyzacji 

bip.mswia.gov.pl Prace nad 
ww. 

projektami 
rozporządzeń 
uzależnione 

są od wejścia 
w życie 
projektu 
ustawy o 
zmianie 
ustawy o 

informatyzac
ji 

działalności 
podmiotów 

realizujących 
zadania 
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publiczne 
(…) 

132.  Projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
zakładów opieki zdrowotnej 
utworzonych przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych 

Zgodnie z art. 69 ust. 1a 
ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 14, poz. 89, 
z późn. zm.) do zakładów 
opieki zdrowotnej 
utworzonych przez 
ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych nie 
stosuje się przepisów 
działu II rozdziału 2, z 
wyjątkiem art. 36, art. 40 
i art. 43h, i rozdziału 3 
oraz działu III, z 
wyjątkiem art. 66. 
Stosownie natomiast do 
dyspozycji art. 69 ust. 3 
ustawy minister 
właściwy do spraw 
wewnętrznych w 
porozumieniu z 
ministrem właściwym do 
spraw zdrowia, w 

Projekt ma na celu m.in.: 

- uprawnienie do 
udostępnienia przez 
zakłady opieki 
zdrowotnej utworzone 
przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych oddziału 
szpitalnego publicznym 
uczelniom medycznym, 
publicznym uczelniom 
prowadzącymi 
działalność dydaktyczną 
i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych, 
Polskiej Akademii Nauk, 
państwowym 
jednostkom badawczo-
rozwojowymi 
prowadzącym publiczny 
zakład opieki zdrowotnej 
lub Centrum 
Medycznego Kształcenia 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata 
Cholewińska 

bip.mswia 
gov.pl 
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zakresie swojego 
działania, określi, w 
drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady 
tworzenia, 
przekształcania, 
likwidacji, organizacji, 
zarządzania i kontroli 
zakładów opieki 
zdrowotnej. 

Na podstawie 
doświadczeń zebranych 
pod rządami obecnie 
obowiązującego 
rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 19 
marca 2008 r. w sprawie 
zakładów opieki 
zdrowotnej utworzonych 
przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych pojawiła 
się konieczność 
uregulowania kwestii 
udostępniania 
publicznym uczelniom 
medycznym oddziałów 
szpitalnych na potrzeby 
wykonywania zadań 
dydaktycznych i 
badawczych w 
powiązaniu z 
udzielaniem świadczeń 

Podyplomowego na 
potrzeby wykonywania 
zadań dydaktycznych i 
badawczych w 
powiązaniu z 
udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, 

- uregulowanie 
możliwość czasowego 
zaprzestania przez zakład 
działalności całkowicie 
lub w zakresie 
niektórych jednostek lub 
komórek 
organizacyjnych, 

- rozszerzenie zakresu 
nadzoru ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych nad 
gospodarką finansową 
zakładów opieki 
zdrowotnej MSWiA 
poprzez dodanie, 
do katalogu dokumentów 
finansowych, 
podlegających ocenie w 
ramach nadzoru nad 
gospodarką finansową 
zakładu,  kwartalnego 
sprawozdania o stanie 
zobowiązań oraz o stanie 
należności i uprawnienia 
do żądania tych 
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zdrowotnych, z uwagi na 
zainteresowanie  
publicznych uczelni 
medycznych 
nawiązaniem takiej 
współpracy z zakładami 
opieki zdrowotnej 
MSWiA.  

Przepis wprowadzający 
możliwość czasowego 
zaprzestania przez zakład 
działalności całkowicie 
lub w zakresie 
niektórych jednostek lub 
komórek 
organizacyjnych, na 
okres nieprzekraczający 
3 miesięcy, wynika z 
potrzeby  uregulowania 
sytuacji, kiedy w 
związku z koniecznością 
przeprowadzenia prac 
remontowo – 
modernizacyjnych lub z 
innych przyczyn 
niezależnych od zakładu 
opieki zdrowotnej 
MSWiA, zakład nie 
posiada możliwości 
zapewnienia 
świadczeniobiorcom 
zastępczego miejsca 
udzielania świadczeń 
zdrowotnych danego 

dokumentów za krótszy 
okres – miesiąca, jeżeli 
na podstawie analizy 
sprawozdań kwartalnych 
podmiot sprawujący 
nadzór uzna, że płynność 
finansowa zakładu jest 
zagrożona. 
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rodzaju.  

Potrzeba rozszerzenia  
nadzoru nad gospodarką 
finansową zakładu,  
poprzez dodanie do 
katalogu dokumentów: 
kwartalnego 
sprawozdania o stanie 
zobowiązań oraz o stanie 
należności i uprawnienia 
do żądania tych 
dokumentów za krótszy 
okres – miesiąca, jeżeli 
na podstawie analizy 
sprawozdań kwartalnych 
podmiot sprawujący 
nadzór uzna, że płynność 
finansowa zakładu jest 
zagrożona - organ ten 
będzie dysponował 
dodatkowym 
instrumentem 
pozwalającym na bieżące 
monitorowanie płynności 
finansowej zakładu. 

 


