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       AKCEPTUJĘ 

 
Program prac legislacyjnych na I półrocze 2010 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) 
 
 

L.p.  
 
Tytuł aktu 

 
Przyczyny i potrzeba 
wprowadzenia rozwiązań, które 
planuje się zawrzeć w projekcie 
rozporządzenia 

 
Istota rozwiązań, które 
planuje się zawrzeć  
w projekcie 
rozporządzenia  

Organ 
odpowiedzialny 
za opracowanie 
projektu 
rozporządzenia 

Imię, nazwisko 
osoby 
odpowiedzialnej 
za opracowanie 
projektu 
rozporządzenia 

Adres strony 
Biuletynu 
Informacji 
Publicznej 

Przyczyny 
rezygnacji  
z prac nad 
projektem 
rozporządzenia 

1. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
 i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa 
i higieny służby strażaków 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 

W związku ze zmianami przepisów 
Kodeksu pracy dotyczących bhp, 
dokonanymi po wejściu w życie 
rozporządzenia, a także wątpliwościami 
dotyczącymi stosowania tego 
rozporządzenia istnieje pilna potrzeba 
wprowadzenia zmian. 

Projekt ma na celu 
dostosowanie do aktualnych 
regulacji prawnych i usunięcie 
niejasności. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Tajduś 
 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  

2. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
i Ministra Obrony 
Narodowej zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie szkoleń 
w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. 
 

Doskonalenie procesu organizacji 
szkoleń  z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy dla Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Istotą projektu jest 
optymalizacja wyszkolenia  
i przygotowania ratowników 
ksrg do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym udzielania 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jacek Borowski 
 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  
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3. 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. 
 
Przeniesiony z 
II półrocza 2009 r. 
-szerszy zakres- 
 

Wprowadzenie zmian w zakresie 
programowym uzyskiwania kwalifikacji  
w zawodzie strażaka oraz wypracowanie 
„nowoczesnych” rozwiązań 
kwalifikacyjnych dla osób wykonujących 
czynności z zakresu ochrony ppoż. 
 

Istotą projektu jest 
optymalizacja wyszkolenia  
i przygotowania strażaków ksrg 
do prowadzenia działań 
ratowniczych oraz 
wprowadzenie optymalnych 
rozwiązań dotyczących 
przygotowania do realizacji 
zadań. 
Ponadto włączenie do treści 
programowej szkolenia w 
zakresie kierowania ruchem 
drogowym. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
 i Administracji 

Jacek Borowski 
Paweł Janik 
 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  

4. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie wysokości 
środków finansowych  
w 2010 r. i ich podziału 
między jednostki ochrony 
przeciwpożarowej 
działające w ramach 
krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 
 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, minister właściwy do 
spraw wewnętrznych jest zobligowany do 
corocznego określenia w drodze 
rozporządzenia, wysokości środków 
finansowych i ich podział między 
jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Wojciech Marciniak 
 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  

5. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji 
krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego. 
 

Projekt rozporządzenia zawiera 
niezbędne regulacje dotyczące rozwiązań 
systemowych  w ratownictwie, które 
dotychczas nie były ujęte w żadnym 
jednolitym i spójnym akcie prawnym  
i służy wyłącznie poprawie organizacji 
ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz 
środowiska i mienia w ramach krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie 
z zasadami zawartymi  w ustawie o 

W wyniku przeprowadzonej 
szczegółowej analizy 
funkcjonowania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego 
przedmiotowy projekt 
dokonuje zmian w zakresie: 
organizacji systemu 
ratowniczego na obszarze 
powiatu, województwa i kraju,  
organizacji systemu 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Dariusz Marczyński 
 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  



 3  

ochronie przeciwpożarowej, z 
upoważnienia której rozporządzenie 
powinno zostać wydane. 

ratowniczego w walce  
z pożarami i innymi klęskami 
żywiołowymi, ratownictwa 
technicznego, chemicznego, 
ekologicznego i medycznego,  
dysponowania do działań 
ratowniczych, kierowania 
działaniem ratowniczym,  
prowadzenia dokumentacji 
działań ratowniczych oraz 
dokumentacji funkcjonowania 
systemu ratowniczego, 
organizacji odwodów 
operacyjnych systemu 
ratowniczego, organizacji 
stanowisk kierowania. 
 
Zmiany te mają na celu 
udoskonalenie zasad 
funkcjonowania krajowego 
systemu ratowniczo- 
gaśniczego. 
 

6. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad 
wydawania, dopuszczenia 
tych wyrobów do 
użytkowania. 
 

Zbliżenie ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszących się do 
wyposażenia ochrony osobistej (aparaty 
powietrzne butlowe ze sprężonym 
powietrzem  i maski, ubrania specjalne 
chroniące przed czynnikami 
chemicznymi lub promieniowaniem 
cieplnym i płomieniem, rękawice 
specjalne, kominiarki, buty strażackie, 
hełmy strażackie, uprzęże, itd.). 

Projekt zakłada, że urządzenia 
używane przez jednostki 
ratownicze i jednostki ochrony 
przeciwpożarowej powinny 
uzyskać dopuszczenie  
i spełniać wymagania 
techniczne. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marek Sulak 
 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  

7. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie ochrony 

Na podstawie zebranych doświadczeń  
i opinii komend wojewódzkich 
i powiatowych (miejskich) PSP, zachodzi 
potrzeba uzupełnienia rozporządzenia  
o zgłoszone w toku prac zagadnienia  

Potrzeba wydania nowego 
rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Piotr Wojtuszewski 
 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  
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przeciwpożarowej 
budynków, innych 
obiektów budowlanych 
i terenów. 
 

i usunięcia luk prawnych. obiektów budowlanych 
i terenów podyktowana jest 
koniecznością uzupełnienia  
i uściślenia niektórych 
przepisów, wynikających 
z doświadczeń zebranych  
w toku ponad trzyletniego jego 
stosowania, jak również 
potrzebą skorelowania 
przedmiotowego 
rozporządzenia z innymi 
przepisami dotyczącymi 
ochrony przeciwpożarowej 
oraz wymaganiami Polskich 
Norm, będących odpowie-
dnikami Norm Europejskich. 
Projekt rozporządzenia  
w proponowanej wersji 
wypełnia „lukę” wynikającą 
z braku regulacji niektórych 
istotnych zagadnień dotyczą-
cych warunków i wymagań  
w zakresie przechowywania 
paliw III klasy, na potrzeby 
własne użytkownika,  
w zbiorniku naziemnym 
dwupłaszczowych  o 
pojemności do 5 m3(§ 11), 
doprecyzowuje wymagania 
kwalifikacyjne dla osób 
wykonujących czynności 
związane z usuwaniem 
zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych, spalinowych 
 i wentylacyjnych (§ 34 ust. 3), 
jak również rozszerza katalog 
przypadków stosowania 
rozwiązań zamiennych 
wskazanych w § 1 ust. 2, który 
pozwoli na uzgadnianie 
proponowanych rozwiązań, 
w stosunku do wymagań 
dotyczących instalacji 
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wodociągowej 
przeciwpożarowej w obiektach, 
które z określonych względów 
nie mogą być spełnione. 
 

8. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie wykonywania 
prac podwodnych przez 
jednostki organizacyjne 
podległe lub nadzorowane 
przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych.  
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Obowiązujące rozporządzenie w zamie-
rzeniach miało regulować wszystkie 
zagadnienia związane z realizacją prac 
podwodnych w jednostkach podległych  
i nadzorowanych przez MSWiA. 
Pojawiające się problemy w literalnym 
zastosowaniu prawa wymogły 
konieczność nowelizacji  rozporządzenia. 

Projekt ma na celu m.in. 
przeniesienie zapisów dot. 
kwalifikacji i uprawnień do 
wykonywania prac podwod-
nych do rozporządzenia dot. 
kwalifikacji. 
Wprowadzić zasady organizacji 
i wyposażenia baz nurkowych. 
Uzupełnić zasady chrono-
metrażu przy wykonywaniu 
prac podwodnych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
 i Administracji 

Dariusz Marczyński 
 
KG PSP 

bip.mswia.gov.pl  

9. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji zmienia-
jącego rozporządzenie 
w sprawie trybu 
i warunków ustalania 
zdolności fizycznej  
i psychicznej policjantów 
do służby na określonych 
stanowiskach lub  
w określonych komórkach 
organizacyjnych jednostek 
Policji. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Zakres proponowanych zmian przyczyni 
się do doprecyzowania zagadnień 
wynikających  z metodologii 
przeprowadzania badań psycho-
fizjologicznych 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 przepro-
wadzania badań psycho-
fizjologicznych przez 
pracownika przyjętego do 
komórki organizacyjnej 
Komendy Głównej Policji, 
posiadającego co najmniej 3 
letnie doświadczenie               
w przeprowadzaniu tych badań, 
potwierdzone w ramach 
procedury doboru, 

-rozszerzenie katalogu osób 
mogących uczestniczyć           
w przeprowadzaniu badań 
psychofizjologicznych, 

-doprecyzowanie etapów 
wchodzących w zakres badania 
psychofizjologicznego, 

-określenie sytuacji, w których 
badanie psychofizjologiczne 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

insp. Bogdan 
Jóźwiak 
- p.o.  Dyrektora 
Biura Kadr  
i Szkolenia  KGP 

bip.mswia.gov.pl  



 6  

można powtórzyć, 

-wprowadzenie regulacji, 
uwzględniającej sytuacje,        
w których badania psycho-
fizjologicznego i psycho-
logicznego nie przeprowadza 
się, a rozpoczęte można 
przerwać, 

-wprowadzenie przepisu 
stanowiącego o sporządzaniu 
opinii z badania 
psychofizjologicznego             
w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach oraz procedurę 
postępowania z opinią,  

-odstąpienie, w przypadku 
sporządzania opinii z badania 
psychofizjologicznego, od 
konieczności zawarcia zapisu  
o stwierdzeniu lub nie stwier-
dzeniu w badaniu przeciw-
wskazań 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, 

-rozszerzenie wykazu komórek 
organizacyjnych właściwych 
do przeprowadzania testu 
sprawności fizycznej, 
uwzględniając przy tym 
specyfikę zadań realizowanych 
przez te komórki. 
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10. 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 II 
półrocza 2009 r. 
 

Wydanie nowego rozporządzenia wynika 
z potrzeby uwzględnienia doświadczeń 
10 lat  stosowania powołanego rozporzą-
dzenia oraz zmian w systemie prawa. 
Ponadto rozporządzenie zawierało 
zapisy, wykraczające poza delegację 
ustawową, które musiały zostać 
wykreślone. 

 

Projekt m na celu m.in.: 

- wykreślenie zapisów dot. 
zasad uzyskiwania i cofania 
pozwoleń na broń na okaziciela 
dla sufo, 

- określenie nowego katalogu 
rodzajów broni i amunicji 
będących na wyposażeniu sufo, 

- zobligowanie  przedsię-
biorców do powiadamiania 
organu Policji o każdej zmianie 
miejsca przechowywania broni 
i amunicji, 

- określenie czasu przecho-
wywania dokumentacji, 

- określenie wymagań 
technicznych dla magazynu 
broni oraz warunków 
przechowywania broni  
w pomieszczeniu 
pozamagazynowym. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

insp. Michał 
Czeszejko -Sochacki 

Dyrektor Biura 
Prewencji KGP  

 

bip.mswia.gov.pl  

11. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji  
w sprawie szczegółowych 
zasad i wymagań jakim 
powinna odpowiadać 
ochrona wartości 
pieniężnych 
przechowywanych 
i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Ponad dziesięcioletni okres jego 
obowiązywania ujawnił szereg 
problemów interpretacyjnych, 
utrudniających jego realizację, 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 konwojo-
wanego i przechowywanego  
mienia, powyżej której jest 
wymagana ochrona 
przynajmniej w postaci 
zabezpieczenia technicznego, 

- zdefiniowanie nowych pojęć  
i wprowadzenie nowego 
brzmienia definicji już istnie-
jących (m. in. wartości 
pieniężne, czasowe przecho-
wywanie wartości pieniężnych, 
konwojowany transport, 
konwojent, pojemnik 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

insp. Michał 
Czeszejko -Sochacki 

Dyrektor Biura 
Prewencji KGP  

 

bip.mswia.gov.pl  
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specjalistyczny), 

- określenie warunków 
technicznych pojazdów do 
przewożenia wartości 
pieniężnych oraz warunków ich 
certyfikacji, 

- rozszerzenie asortymentu 
urządzeń do przechowywania   
i transportu wartości 
pieniężnych, 

- określenie dopuszczalnych 
limitów przechowywanych 
wartości pieniężnych w 
urządzeniach i pomiesz-
czeniach odpowiednich klas 
odporności na włamanie 
według aktualnie obowią-
zujących Polskich Norm. 
 

12. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnę-
trznych i Administracji  
zmieniającego rozporzą-
dzeniew sprawie rodzajów 
dyplomów i świadectw 
wydawanych przez szkoły 
i inne placówki oświa-
towe, które potwierdzają 
uzyskanie specjalistycz-
nych kwalifikacji  
w zakresie ochrony osób 
i mienia, minimalnego 
zakresu programów 
kursów pracowników 
ochrony fizycznej 
pierwszego i drugiego 
stopnia oraz zakresu 
obowiązujących tematów 
egzaminów i trybu ich 
składania, składu komisji 
egzaminacyjnej i sposobu 

Brak możliwości wyznaczania przez 
wojewodę do składu komisji egzami-
nacyjnej przeprowadzającej egzamin na 
licencję pracownika ochrony fizycznej 2 
kandydatów, w tym lekarza. Wojewoda 
utracił kompetencje organu założy-
cielskiego zakładów opieki zdrowotnej, 
w strukturze urzędów wojewódzkich 
lekarze zatrudnieni są na stanowiskach 
koordynatorów w centrach zarządzania 
kryzysowego, a więc pełnią dyżury, co 
powoduje niemożność kierowana ich     
w wyznaczonym terminie na egzamin. 

Projekt ma na celu m.in.: 
wprowadzenie zapisu, że 
wojewoda wyznacza do 
komisji egzaminacyjnej 
jednego swojego przedsta-
wiciela, bez określania, że ma 
to być lekarz. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

insp. Michał 
Czeszejko -Sochacki 

Dyrektor Biura 
Prewencji KGP  

 

bip.mswia.gov.pl  
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przeprowadzania 
egzaminu. 
 

13. 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.  

przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

Ograniczenie zasad przyznawania 
dodatku specjalnego wyłącznie policjan-
tom 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 punktu  zakresu działania, 
czynności mające na celu utrzymanie 
pododdziału lub komórki antyterro-
rystycznej w zdolności do prowadzenia 
wymienionych działań. 

 

Projekt ma na celu m.in.: 

- zmianę obowiązującego 
brzmienia przepisu 
§ 15 ust. 1 pkt 3, 

-uchylenie obowiązującego 
przepisu § 15 ust. 3, 

- zmianę obowiązującego 
brzmienia załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w zakresie 
usunięcia użytych w tabeli 
skrótów AT przy stanowiskach 
służbowych : 

- kursant; 

- policjant; 

- referent; 

- dowódca drużyny; 

- dowódca plutonu; 

- zastępca dowódcy 
kompanii; 

- dowódca kompanii 

oraz użycie w tabeli nazw 
kwalifikacji zawodowych 
operatora/pirotechnika  AT 
przy stanowiskach służbowych 
występujących w strukturach 
jednostek i komórek 
antyterrorystycznych oraz 
komórek minersko-
pirotechnicznych, 

- zmianę obowiązującego 
brzmienia przepisu 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

mł. insp. Artur 

Skwarczyński  

Dyrektor Biura 
Operacji 
Antyterrorystycznych   
KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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§ 12 ust. 1 poprzez 
zastosowanie prawidłowych 
nazw jednostek i komórek oraz 
uzupełnienie przepisu               
o komórki prac podwodnych 
oraz realizacyjne, realizujące 
uprawnienia instruktorskie w 
zakresie prac podwodnych          
i wysokościowych, 

- zmianę nazw rodzajów 
uprawnień instruktorskich 
wynikających z obowiązują-
cych aktualnie aktów  
normatywnych, wprowadzenie 
do katalogu stanowisk 
służbowych policjantów 
uprawniających do dodatku 
funkcyjnego w kategorii III 
stanowiska Koordynatora 
Krajowego. 
 

14. 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. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

Tabela wymagań w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
i stażu służby, jakim powinni odpowie-
dać policjanci na innych stanowiskach 
służbowych  wyszczególnia stanowiska 
służbowe, które nie występują w obec-
nych strukturze etatowej jednostek           
i komórek antyterrorystycznych, 
jednocześnie nie zawiera, w obecnej 
formie, stanowisk służbowych właści-
wych 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 antyterrorystycz-
nych pozostaje niezbędne  w zakresie 
wymogów sprawnego działania jednostek 
i komórek antyterrorystycznych  

Projekt ma na celu m.in.: 
zmianę obowiązującego 
brzmienia załącznika - tabeli nr 
2 - do rozporządzenia w zakre-
sie utworzenia w jednostkach  
i komórkach antyterrorysty-
cznych Policji stanowisk 
operatora/pirotechnika, 
określających kwalifikacje 
zawodowe  do fizycznego 
zwalczania terroryzmu poprzez 
udział  w działaniach bojowych 
(§ 2 pkt. 2 lit. a rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
4 maja 2005 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
podwyższania emerytur 
funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Straży Granicznej, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

mł. insp. Artur 
Skwarczyński   
 
Dyrektor Biura 
Operacji 
Antyterrorystycznych 
KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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w realizacji ustawowych zadań Policji. 

 

Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej), 
równorzędnych do obecnie 
występujących w strukturach 
jednostek i komórek antyterro-
rystycznych i komórek 
minersko-pirotechnicznych , a 
także utworzenia w Komendzie 
Głównej Policji stanowiska 
policyjnego Koordynatora 
Krajowego, jako stanowiska 
merytorycznego właściwej 
specjalizacji, wynikającego  
z obowiązujących odrębnych 
przepisów, a także określenie 
wymagań w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych i stażu służby 
jakim powinni odpowiadać 
policjanci jednostek i komórek 
antyterrorystycznych Policji na 
stanowisku operator-ekspert 
oraz Koordynator Krajowy, 
odpowiednio do wymagań w 
zakresie wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych i 
stażu służby jakim powinni 
odpowiadać policjanci na 
stanowisku kierownik sekcji.  
Potrzeba podyktowana jest 
ustaleniem struktury 
organizacyjnej i etatowej 
jednostek i komórek 
antyterrorystycznych Policji,  
w której stanowisko ekspert 
jest stanowiskiem wyłącznie 
wykonawczym podległym 
bezpośrednio kierownikowi 
sekcji. 
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15. Projekt  rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
wysokości i warunków 
przyznawania policjantom 
równoważnika 
pieniężnego w zamian za 
umundurowanie. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Uaktualnienie wysokości stawek 
równoważnika pieniężnego w zamian za 
umundurowanie nie wydane w naturze 
(na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji). 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i  Administracji 

podinsp. Tomasz  
Safjański  

Zastępca Dyrektora 
Biura Logistyki 
Policji 
KGP 
 

bip.mswia.gov.pl  

16. Projekt  rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
zakazu używania munduru 
policyjnego lub jego 
części. 
 

Uaktualnienie asortymentu przedmiotów, 
w stosunku do których obowiązuje zakaz 
używania przez osoby niebędące polic-
jantami w związku ze zmianą wzoru 
ubioru służbowego (na podstawie art. 12 
ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o 
odznakach i mundurach). 

Projekt ma na celu m.in.: 
określenie rodzaju przedmio-
tów umundurowania 
służbowego, wprowadzonego 
na wyposażenie policjantów  na 
podstawie odrębnych 
przepisów, które należy objąć 
zakazem używania przez osoby 
niebędące policjantami.  
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

podinsp. Tomasz  
Safjański  

Zastępca Dyrektora 
Biura Logistyki 
Policji  
KGP 

bip.mswia.gov.pl  

17. Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów  
w sprawie wymogów, 
jakie powinien spełniać 
kierownik do spraw 
bezpieczeństwa, służby 
porządkowe i służby 
informacyjne organizatora 
imprezy masowej  
w zakresie wyszkolenia 
i wyposażenia, oraz 
szczegółowych warunków 
i sposobów ich działania. 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bez-
pieczeństwie imprez masowych zawiera 
w art. 23 upoważnienie dla Rady 
Ministrów, uregulowania wymogów, 
jakie powinni spełniać kierownicy do 
spraw bezpieczeństwa, służby 
porządkowe i służby informacyjne 
organizatora imprezy masowej w zakre-
sie wyszkolenia i wyposażenia oraz 
warunków i sposobów ich działania  
w zakresie sprawdzania upoważnień osób 
do uczestnictwa w imprezie masowej, 
sposobów legitymowania osób, 
przeglądania ich bagaży i odzieży oraz 
postępowania wobec osób zakłócających 
przebieg imprezy. 
 

Istotą rozporządzenia jest 
konieczność uregulowania 
zagadnień związanych  z wa-
runkami doboru i szkolenia 
członków służb porządkowych 
i służb informacyjnych, ich 
uprawnień oraz szczegółowych 
programów szkolenia, które 
przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa imprez 
masowych. 

 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

insp. Krzysztof Lis  
 
Dyrektor Głównego 
Sztabu Policji KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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18. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
sposobu utrwalania 
przebiegu imprezy 
masowej, minimalnych 
wymagań technicznych 
dla urządzeń rejestrują-
cych obraz i dźwięk oraz 
warunków przechowy-
wania zgromadzonych 
podczas utrwalania 
przebiegu z imprezy 
masowej materiałów. 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych 
zawiera w art. 11 ust. 9 upoważnienie dla 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, w zakresie uregulowania 
obszaru rejestracji przebiegu imprez 
masowych przez ich organizatorów, a 
także określenia minimalnych wymagań 
technicznych dla urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. 

Istotą rozporządzenia jest 
konieczność uregulowania 
zagadnień związanych              
z identyfikacją uczestników 
imprezy masowej, którzy 
popełniają wykroczenia lub 
przestępstwa w związku           
z imprezami masowymi, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa     
i porządku publicznego 
podczas imprez masowych. 

 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

insp. Krzysztof Lis  
 
Dyrektor Głównego 
Sztabu Policji KGP 

bip.mswia.gov.pl  

19. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
sposobu przekazywania 
informacji dotyczących 
bezpieczeństwa imprez 
masowych przez podmioty 
zobowiązane, wzorów kart 
rejestracyjnych, karty 
zapytania oraz karty 
odpowiedzi. 

 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bez-
pieczeństwie imprez masowych zawiera 
w art. 42 ust. 6 upoważnienie dla 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, w zakresie określenia sposobów 
i warunków przekazywania informacji 
dotyczących bezpieczeństwa masowych 
imprez sportowych wykorzystując w tym 
celu rozwiązania przyjęte w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. 

Istotą rozporządzenia jest 
usprawnienie systemu 
gromadzenia, przetwarzania      
i udostępniania danych doty-
czących bezpieczeństwa 
masowych imprez sportowych, 
co zapewni większy poziom 
bezpieczeństwa podczas tego 
rodzaju imprez, a także umoż-
liwi Komendantowi Głównemu 
Policji szybką i niezakłóconą 
międzynarodową współpracę 
policyjną w tym obszarze. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

insp. Krzysztof Lis  
 
Dyrektor Głównego 
Sztabu Policji KGP 

bip.mswia.gov.pl  

20. Projekt rozporządzenia  
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji  w sprawie 
utworzenia jednostki 
badawczo-rozwojowej – 
Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji. 
 
przeniesiony z II 
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 
Kryminalistyczne
go KGP 

 

bip.mswia.gov.pl  
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21. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji  zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie postępowania  
w razie wypadków 
pozostających w związku 
z pełnieniem służby  
w Policji 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Potrzeba zmiany procedury postępowania 
powypadkowego. Zlikwidowanie luk w 
przepisach prawa (np. przypadek 
funkcjonariuszy oddelegowanych do 
pełnienia służby poza granicami kraju, 
uczestniczących w pościgu transgranicz-
nym). 
Zdefiniowanie nieostrych pojęć użytych 
w rozporządzeniu. 
 

Projekt ma na celu 
zdefiniowanie nieostrych pojęć 
użytych w rozporządzeniu. 
Sprecyzowanie właściwości 
miejscowej i obowiązków 
komisji powypadkowych. 
Usunięcie bezpodstawnego 
pouczenia świadków  
o odpowiedzialności karnej 
art. 233 § 1. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

insp. Maciej 
Słańczyk  
 
Dyrektor Biura 
Kontroli KGP 

bip.mswia.gov.pl  

22. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie pozbawiania 
broni palnej cech 
użytkowych. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 
 

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 
znakowania 1 egzemplarza 
broni w wysokości 43, 92 PLN. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

podinsp. Paweł 
Rybicki  
 
Dyrektor  
Centralnego 
Laboratorium 
Kryminalistycznego 
KGP 

bip.mswia.gov.pl  

23. Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie zatrudniania 
pracowników  
w kontyngentach 
policyjnych oraz ich 
wynagradzania.  
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 
 
 

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 kontyn-
gencie, prawo do dodatkowego 
urlopu, kwestii odszkodo-
wawczych w związku  
z uszczerbkiem na zdrowiu, 
poszerzenia katalogu osób 
zatrudnionych w kontyngencie. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

podinsp. Rafał 
Łysakowski 
  
Dyrektor Biura 
Międzynarodowego 
Współpracy Policji 
 KGP 

bip.mswia.gov.pl  



 15  

24. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie  w sprawie 
postępowania 
kwalifikacyjnego  
w stosunku do osób 
ubiegających się  
o przyjęcie do służby  
w Policji. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

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 kwalifi-
kacyjnego, tj. komisja lekarska, 
byłby realizowany tylko          
w stosunku do ograniczonej    
w danym momencie liczby 
kandydatów, tj. po sporzą-
dzeniu 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 służby. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

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

bip.mswia.gov.pl  

25. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie wzoru  
i trybu nadawania 
sztandaru jednostkom 
organizacyjnym Policji. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 
 
 
 

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 

Robert Baran  
Dyrektor  
 
Biuro Ministra SWiA 

bip.mswia.gov.pl  



 16  

26. Projekt rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów  
w sprawie szczegółowych 
zasad wykonywania 
działalności telekomuni-
kacyjnej w Sieci 
Łączności Rządowej. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
-zmieniona nazwa 
tytułu- 
 

Brak aktu prawnego regulującego 
funkcjonowanie Sieci Łączności 
Rządowej dla potrzeb organów 
administracji rządowej. Projektowane 
rozporządzenie PRM pozwoli na 
prawidłowe funkcjonowanie systemów 
wchodzących w skład SŁR stwarzając 
jednocześnie warunki organizacyjno – 
techniczne do rozbudowy i modernizacji 
oraz prawidłowej eksploatacji i utrzy-
mania istniejących systemów 
wchodzących w skład SŁR. 

Przewiduje się, iż w projekcie 
zostaną unormowane kwestie 
dotyczące fizycznie istniejącej 
i eksploatowanej SŁR, w tym 
kompetencje organów 
administracji rządowej, 
dysponenta SŁR, operatora 
SŁR, użytkowników SŁR. 
Ponadto zostaną unormowane 
procedury dotyczące korzys-
tania z sieci, a także inne 
istotne kwestie dotyczące 
prawidłowego funkcjonowania 
SŁR. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Paweł Stachyra 
 
Departament 
Ewidencji 
Państwowych 
i Teleinformatyki  
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

27. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie organizacji           
i funkcjonowania 
centralnego punktu 
systemu centrów 
powiadamiania 
ratunkowego oraz 
punktów centralnych 
służb. 

Wykonanie upoważnienia ustawowego  
art. 78 ust. 7a ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 

Projekt ma na celu określenie 
organizacji i funkcji 
centralnego punktu systemu 
centrów powiadamiania 
ratunkowego oraz punktów 
centralnych służb ustawowo 
powołanych do niesienia 
pomocy, w celu zapewnienia 
sprawnej dystrybucji danych  
i informacji udostępnianych 
przez Platformę Lokalizacyjno-
Informacyjną z Centralną Bazą 
Danych  właściwym teryto-
rialnie centrom powiadamiania 
ratunkowego, wojewódzkim 
centrom powiadamiania 
ratunkowego oraz jednostkom 
służb ustawowo powołanym do 
niesienia pomocy. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marek Słowikowski  
Dyrektor 
 
Departament 
Ewidencji 
Państwowych  
i Teleinformatyki  
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

28. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie warunków 
otrzymywania przez 

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 

Projekt ma na celu m.in.: 
1) Wprowadzenie przepisu 
umożliwiającego przyznanie 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej – przewodnikom 
psów służbowych, dodat-
kowego wynagrodzenia za 
opiekę nad psem służbowych; 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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funkcjonariuszy Straży 
Granicznej dodatkowego 
wynagrodzenia za 
wykonywanie zadań 
zleconych wykra-
czających poza obowiązki 
służbowe. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

dodatkowego wynagrodzenia dla 
funkcjonariusza Straży Granicznej za 
wykonywanie zadań eksperta, 
uzasadniona jest coraz częstszym 
udziałem funkcjonariuszy w przedsię-
wzięćciach wynikających z realizacji 
założeń projektów pomocowych 
finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej (ewentualnie współfinan-
sowanych ze strony innych państw 
trzecich np. USA), a koordynowanych 
przez określone państwo Unii 
Europejskiej lub organizacje 
pozarządową (np. Międzynarodową 
Organizację ds. Migracji – IOM). 
 

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. 

29. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
warunków przyznawania 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej nagród 
rocznych, nagród 
uznaniowych i zapomóg. 
 
przeniesiony z 
II 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 opracowanie nowego 
rozporządzenia  w tej sprawie. 
 

Zmiany mają 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  
Dyrektorzy 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

30. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie postępowania 
ze zwłokami cudzo-
ziemców umieszczonych  

Wykonanie delegacji ustawowej zawartej 
w art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowa-
niu 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 

Projekt ma na celu m.in.: 
określenie sposobu postępo-
wania ze zwłokami cudzo-
ziemców umieszczonych  
w strzeżonym ośrodku lub 
przebywających w areszcie  
w celu wydalenia, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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w strzeżonym ośrodku lub 
przebywających  
w areszcie w celu 
wydalenia.  
 
przeniesiony na II 
półrocze 2009 r. 
 

cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367). 
 

uwzględniając w szczególności 
powiadomienie właściwych 
osób o zgonie, sposób powia-
damiania, wskazanie 
podmiotów wydających zgodę 
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. 
 

31. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
wzoru flagi oraz 
oznakowania jednostek 
pływających  
i statków powietrznych 
Straży Granicznej. 
 
przeniesiony z II 
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 Grani-
cznej, a także zniesienie obo-
wiązku oznakowania w sto-
sunku do niektórych jednostek 
pływających Straży Granicznej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

32. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie przeprowadza-
nia testów sprawności 
fizycznej, badań 
psychologicznych  
i psychofizjologicznych 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej. 
przeniesiony z II  
półrocza 2009 r. 
 

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 
(Dz. U. Nr 82, poz. 558). 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 
 
 
 
 

bip.mswia.gov.pl  
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33. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji  w sprawie 
sposobu przeprowadzania  
i dokumentowania przez 
Straż Graniczną czynności 
operacyjno-rozpozna-
wczych niejawnego 
nadzorowania, wytwarza-
nia, przemieszczania, 
przechowywania, obrotu 
przedmiotami 
przestępstwa. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

W aktualnie obowiązującym rozpo-
rządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 12 marca 2002 r.  
w sprawie sposobu przeprowadzania  
i dokumentowania przez Straż Graniczną 
czynności operacyjno-rozpoznawczych 
niejawnego nadzorowania, wytwarzania, 
przemieszczania, przechowywania i 
obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. 
U. z 2002 r. 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. 

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  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

34. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
warunków, jakim powinny 
odpowiadać pomie-
szczenia  w jednostkach 
organizacyjnych Straży 
Granicznej przeznaczone 
dla osób zatrzymanych 
oraz regulaminu pobytu  
w tych pomieszczeniach. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

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 
października 2008 r., w sprawie pomie-
szczeń w jednostkach organizacyjnych 
Policji przeznaczonych dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzanych (…) 
 (Dz. U. Nr 192, poz. 1187). 

Zmiany mają na celu 
ujednolicenie warunków 
istniejących w pomiesz-
czeniach dla osób zatrzy-
manych znajdujących się  
w jednostkach organizacyjnych 
Straży Granicznej i Policji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

35. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznychi Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie przeprowadza-
nia postępowania 
dyscyplinarnego wobec 

Wprowadzenie nowych regulacji 
umożliwiających organowi orzekającemu   
w sprawie  wydanie orzeczenia dyscy-
plinarnego, bez konieczności zwracania 
sprawy prowadzącemu, w celu zmiany 
zarzutu, w sytuacji gdy analiza akt 
postępowania dyscyplinarnego, wykaże 
możliwość wydania orzeczenia w oparciu 

Proponowana zmiana wpłynie 
znacząco na ekonomikę 
prowadzonych postępowań 
dyscyplinarnych, a jedno-
cześnie usprawni i przyśpieszy 
ich prowadzenie.     
W wielu wypadkach umożliwi 
zakończenie postępowania           

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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funkcjonariuszy Straży 
Granicznej. 

o zmodyfikowany zarzut, ale, co należy 
podkreślić wyłącznie w granicach tego 
zarzutu, co do jego opisu oraz 
kwalifikacji prawnej. 

w terminie, bez konieczności 
dokonywania czasochłonnej         
i często skomplikowanej 
procedury zwrotu sprawy 
prowadzącemu, zmiany zarzu-
tu, przesłuchania obwinionego, 
po zmianie zarzutu, ponownego 
zaznajamiania go  z aktami 
sprawy, rozpatrywania 
kolejnych wniosków 
dowodowych. 
 

36. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie sposobu 
gromadzenia odcisków 
linii papilarnych, zdjęć 
oraz danych osobowych 
przez Straż Graniczną. 

Wydanie  nowego rozporządzenia 
związane jest ze zmianą treści upowa-
żnienia ustawowego wprowadzoną 
nowelizacją ustawy o Straży Granicznej  
z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 
817). Dotychczasowe przepisy 
obowiązują do dnia 10 lipca 2010 r. 

Nowe przepisy określą sposób 
gromadzenia odcisków linii 
papilarnych, zdjęć oraz danych 
osobowych, warunki przecho-
wywania, wykorzystania  
i sposób ich przekazywania 
innym organom uprawnionym 
na podstawie przepisów 
odrębnych a także (co jest 
nowością) wzory wykorzy-
stywanych dokumentów. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

37. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie przenoszenia 
do służby w Straży 
Granicznej. 
 

Zmiana rozporządzenia związana jest ze 
zmianą  przepisów merytorycznych 
ustawy o Straży Granicznej, 
wprowadzoną nowelizacją tej ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1323). 

Projekt ma na celu 
uzupełnienie przepisów 
umożliwiających przeniesienie 
do służby w Straży Granicznej 
funkcjonariuszy Służby Celnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

38. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
należności funkcjonał-
riuszy Straży Granicznej 
za podróże służbowe, 
przeniesienia lub 
delegowania. 

Zmiana rozporządzenia ma na celu 
zapobieżenie ewentualnym obejściom 
przepisów uprawniających do świadczeń 
pieniężnych wynikających z przesie-
dlenia się funkcjonariusza. 

Zmiana polegałaby na 
doprecyzowaniu definicji 
„przesiedlenia się do określonej 
miejscowości”.  
Obecnie przesiedlenie się 
oznacza zmianę miejsca pobytu 
funkcjonariusza  i członków 
rodziny, przewóz urządzeń 
domowych  i zameldowanie  
się ich w tej miejscowości na 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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 pobyt stały lub czasowy ponad 
2 miesiące, przy czym 
czasokres zameldowania na 
pobyt stały nie jest określony. 
Projektowana zmiana tego 
przepisu miałaby polegać na 
wprowadzeniu minimalnego 
okresu (np. 3 lat) stałego 
zameldowania, które uprawnia-
łoby do przyjęcia, że nastąpiło 
przesiedlenie  do innej 
miejscowości. 
 

39. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
zakresu obowiązków oraz 
podstaw, zakresu i trybu 
udzielania zwolnień od 
zajęć służbowych 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej. 

Zmiana przepisów związana jest z wyro-
kiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08) w 
wyniku,  którego traci moc obowiązującą 
art. 103 K. p., na podstawie którego 
zostało wydane rozporządzenie w spra-
wie zasad i warunków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 
ogólnego dorosłych, regulujące m.in. 
kwestie wymiaru zwolnienia od zajęć 
służbowych przysługującego 
funkcjonariuszom Straży Granicznej. 
 

Dodane zostaną przepisy 
pozwalające na ustalenie przez 
przełożonych wymiaru 
zwolnień od zajęć służbowych 
uzależniając jego wysokość od 
rodzajów studiów (nauki) 
podejmowanych lub konty-
nuowanych przez funkcjo-
nariusza Straży Granicznej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

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

Usunięcie rozbieżności w zakresie należ-
ności funkcjonariuszy Straży Granicznej 
z tytułu pełnienia wart ochronnych na 
pokładach statków powietrznych 
wynikających z przepisów nowelizo-
wanego rozporządzenia   i   rozporzą-
dzenia MSWiA z dnia 19 grudnia 2005 r. 
w sprawie wart ochronnych pełnionych 
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 
na pokładzie statku powietrznego (Dz. U.   
Nr 266, poz. 2243). 
 

Zmiana przepisów umożli-
wiająca zwiększenie dodatku 
funkcyjnego lub służbowego 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej pełniącym warty 
ochronne na pokładach statków 
powietrznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

41. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 

Weryfikacja niektórych przepisów dot. 
norm należności przedmiotów 
umundurowania. 

Projekt ma na celu usunięcie 
niektórych norm należności, 
wycofanie wykazu zamian 
przedmiotów umundurowania, 
dodanie uregulowań dot. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 

bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenie  
w sprawie umundurowa-
nia funkcjonariuszy Straży 
Granicznej. 

należności mundurowych 
funkcjonariuszy przenoszonych 
do służby w innych 
jednostkach mundurowych. 
 

Biuro Prawne 
KGSG 

42. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie wysokości 
i warunków przyznawania 
funkcjonariuszom Straży 
Granicznej równoważnika 
pieniężnego w zamian za 
umundurowanie. 

Weryfikacja okresów używalności 
niektórych przedmiotów umundurowania 
oraz urealnienie ich cen, doprecyzowanie 
niektórych przepisów dot. równoważnika  
pieniężnego w zamian za 
umundurowanie. 

Wydłużenie okresów używal-
ności niektórych przedmiotów 
umundurowania, doprecy-
zowanie przepisów dot. decyzji 
w sprawie  nieprzysługiwania, 
zawieszenia i zwrotu równo-
ważnika w zamian za 
umundurowanie, połączenie 
równoważnika pieniężnego  
w zamian za przedmioty 
umundurowania (tzn. rocz-
nego) z równoważnikiem za 
przedłużenie okresu 
używalności. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Marcin 
Własnowolski, 
Waldemar Popławski  
Dyrektorzy 
 
Biuro Prawne 
KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

43. 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.: wygaś-
nięcia mandatu wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), lub odwołanie 
(rozwiązanie organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego. 
 O ww. przyczynach informują właściwi 
wojewodowie. 
 

Celem projektu jest 
wyznaczenie daty wyborów 
oraz kalendarza poszczegól-
nych czynności wyborczych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Olga Czarnecka 
Paweł Wiciak 
 
Departament 
Administracji 
Publicznej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

44. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
sporządzania aktu 
pełnomocnictwa do 
głosowania w wyborach 
Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Celem projektu jest określenie 
szczegółowego trybu postępowania  
w sprawie sporządzenia aktu pełnomo-
cnictwa  do głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wzorów stosownych dokumentów  
w tym zakresie. 

Projekt ma na celu określenie 
szczegółowego trybu postę-
powania w sprawie sporzą-
dzenia aktu pełnomocnictwa  
do głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz wzorów stosow-
nych dokumentów w tym 
zakresie. 
 
 
 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Artur Kocik 
 
Departament 
Administracji 
Publicznej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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45. Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w 
sprawie zmian w podziale 
terytorialnym państwa 

W związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Projekt ma na celu dostoso-
wanie zmian w podziale 
terytorialnym państwa do 
zachodzących procesów 
geoprzestrzennych, urbanis-
tycznych, infrastrukturalnych 
osadniczych, gospodarczych, 
kulturowych, społecznych   
z czym wiąże się konieczność 
dokonywania zmian granic 
gmin, powiatów, miast, 
tworzenia, łączenia, dzielenia  
i znoszenia gmin i powiatów, 
nadawania statusu miasta, 
ustalania i zmiany nazwy gmin 
i powiatów oraz siedzib ich 
władz. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Grzegorz Latos  
 
Departament 
Administracji 
Publicznej 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

46. 
 

Projekt rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
orzekania o zdolności do 
służby w Policji, Straży 
Granicznej i Państwowej 
Straży Pożarnej oraz 
właściwości i trybu 
postępowania komisji 
lekarskich podległych 
ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych. 

Konieczność uporządkowania i dostoso-
wania do współczesnych standardów 
medycyny orzecznictwa komisji 
lekarskich podległych ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych. 

W projekcie rozporządzenia 
zawarte zostaną regulacje 
dotyczące: 

1) organizacji i zakresu 
działania komisji lekarskich 
podległych ministrowi 
właściwemu do spraw 
wewnętrznych, 

2) zasad oceny i trybu 
orzekania o zdolności fizycznej 
i psychicznej do służby w 
Policji,  Straży Granicznej 
Państwowej Straży Pożarnej, 

3) właściwości i trybu postępo-
wania komisji lekarskich 
podległych ministrowi właści-
wemu do spraw wewnętrznych. 

Stanowiący załącznik do 
rozporządzenia „Wykaz chorób 
i ułomności” dostosowany 
zostanie do aktualnej wiedzy 
medycznej.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Ewa Mołczan  
 
Departament 
Zdrowia MSWiA 
 

bip.mswia.gov.pl  
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Rozporządzenie zastąpi 
rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych  z dnia 9 lipca 
1991 r. w sprawie właściwości 
i trybu postępowania komisji 
lekarskich podległych 
Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, 
poz. 349, z późn. zm.). 
 
 

47. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie wykazu 
schorzeń i chorób 
pozostających w związku 
ze służbą  
w Policji, Straży 
Granicznej, Biurze 
Ochrony Rządu i 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Potrzeba dostosowania, ujętych w załą-
czniku do rozporządzenia, chorób i scho-
rzeń pozostających w związku ze służbą 
Policji, Straży Granicznej, Biurze 
Ochrony Rządu i Państwowej Straży 
Pożarnej do aktualnej wiedzy medycznej 
w zakresie etiologii chorób uznanych za 
„choroby zawodowe”. 

Projekt rozporządzenia określi 
w jednym wykazie katalog 
chorób i schorzeń, które 
pozostają w związku ze służbą 
w Policji, Straży Granicznej, 
Biurze Ochrony Rządu              
i Państwowej Straży Pożarnej. 

Rozporządzenie zastąpi 
rozporządzenie  Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29 
września 2005 r.  w sprawie 
wykazu schorzeń i chorób 
pozostających w związku ze 
służbą w Policji, Straży 
Granicznej, Biurze Ochrony 
Rządu i Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1723). 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Ewa Mołczan  
 
Departament 
Zdrowia MSWiA 
 

bip.mswia.gov.pl  

48. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie wykazu chorób 
pozostających w związku 
ze służbą w Policji,  
z tytułu których 
przysługują 
odszkodowania. 

Konieczność dokonania zmian w wyka-
zie chorób pozostających w związku ze 
służbą w Policji, która związana jest         
z  postępem w naukach medycznych        
i profilaktyce zdrowotnej funkcjonariuszy 
Policji.  

 

Projekt rozporządzenia ma na 
celu  określenie wykazu chorób 
pozostających w związku ze 
służbą w Policji, z tytułu 
których przysługują odszko-
dowania określone w ustawie   
z dnia 16 grudnia 1972 r.         
o odszkodowaniach przysłu-
gujących w razie wypadków     
i chorób pozostających            
w związku ze służbą w Policji  

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Ewa Mołczan  
 
Departament 
Zdrowia 
MSWiA 
 

bip.mswia.gov.pl  
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(Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 
późn. zm.). 

Przedmiotowy projekt  zastąpi 
rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 18 grudnia 2002 r. w 
sprawie wykazu chorób 
pozostających w związku ze 
służbą w Policji, z tytułu 
których przysługują 
odszkodowania określone w 
ustawie (Dz. U. z 2003 r.. 
Nr 6, poz. 75, z późn. zm.). 

49. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie zadań służby 
medycyny pracy  
wynikających ze specyfiki 
ryzyka zawodowego  
w jednostkach podległych 
lub nadzorowanych przez 
ministra właściwego do  
spraw wewnętrznych. 
 

Nowelizacja delegacji ustawowej art. 8, 
dokonana ustawą z dnia 17 października 
2008 r. o zmianie ustawy o służbie 
medycyny pracy  (Dz. U. Nr 220, poz. 
1416). 

Projekt rozporządzenia ma na 
celu m.in.: określenie zadania 
służby medycyny pracy resortu 
spraw wewnętrznych i adminis-
tracji wynikające ze specyfiki 
ryzyka zawodowego funkcjo-
nariuszy oraz pracowników     
w podległych lub nadzoro-
wanych przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych jednostkach 
organizacyjnych. 

Rozporządzenie uchyli 
rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 25 września 2001 r.  
w sprawie zadań służby 
medycyny pracy (Dz. U. Nr 
118, poz. 1270). 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Małgorzata 
Cholewińska  
 
Departament 
Zdrowia 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

50. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie służby 
medycyny pracy 
w resorcie spraw 
wewnętrznych 
i administracji. 

Nowelizacja delegacji ustawowej art.27 
ust. 2, dokonana ustawą z dnia 17 
października 2008 r. o zmianie ustawy  
o służbie medycyny pracy  (Dz. U. Nr 
220, poz. 1416). 

Projekt ma na celu m.in. 
określenie: 

- sposób, tryb tworzenia i 
organizację służby medycyny 
pracy w resorcie spraw 
wewnętrznych i administracji, 

- kwalifikacje zawodowe 
pracowników realizujących 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Małgorzata 
Cholewińska  
 
Departament 
Zdrowia 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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 zadania służby medycyny 
pracy w resorcie spraw 
wewnętrznych i administracji, 

- sposób i tryb kontroli służb 
medycyny pracy resortu spraw 
wewnętrznych i administracji. 

Rozporządzenie uchyli 
rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 stycznia 2000 r. 
w sprawie służby medycyny 
pracy w resorcie spraw 
wewnętrznych i administracji  
(Dz. U. Nr 3, poz. 42). 
 

51. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji  
w sprawie rodzaju  
i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania  
w zakładach opieki 
zdrowotnej utworzonych 
przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych. 
 

Zmiana delegacji ustawowej, dokonana 
ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.             
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, 
z późn. zm.).  

 

Projekt ma na celu m.in. 
określenie rodzaju i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz 
sposób jej przetwarzania w 
zakładach opieki zdrowotnej 
utworzonych przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

Przedmiotowy projekt uchyli 
rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 25 października 2007 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu 
oraz sposobu przetwarzania 
dokumentacji medycznej w 
zakładach opieki zdrowotnej 
utworzonych przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych (Dz. U. Nr 217, 
poz. 1614). 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Jadwiga Karczewska  
 
Departament 
Zdrowia MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

52. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 

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 

Projekt ma na celu m.in.: 
- uprawnienie do udostępniania 
przez zakłady opieki 
zdrowotnej utworzone przez 
ministra właściwego do spraw 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Małgorzata 
Cholewińska  
 
Departament 
Zdrowia MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenie  
w sprawie zakładów 
opieki zdrowotnej 
utworzonych przez 
ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych.  
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

właściwego do spraw wewnętrznych nie 
stosuje przepisów działu II rozdziału 2,  
z wyjątkiem art. 36, art. 40 i art. 43h, i 
rozdziału 3 ustawy minister właściwy do 
spraw wewnętrznych w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw zdrowia, 
w 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 MSWiA 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 
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 nieprzekra-
czający 3 miesięcy, w wyniku 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 rodzaju. 
Potrzeba rozszerzenia nadzoru nad 

wewnętrznych oddziału 
szpitalnego publicznym 
uczelniom medycznym, 
publicznym uczelniom 
prowadzącym działalność 
dydaktyczną i badawczą  
w dziedzinie nauk 
medycznych, PAN, 
państwowym jednostkom 
badawczo-rozwojowym 
prowadzącym publiczny zakład 
opieki zdrowotnej lub Centrum 
Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego na potrzeby 
wykonywania zadań 
dydaktycznych i badawczych  
w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, 
- uregulowanie możliwości 
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 zakładu opieki 
zdrowotnej MSWiA poprzez 
dodanie do katalogu 
dokumentów finansowych, 
podlegających ocenie w ramach 
nadzoru nad gospodarką 
finansową zakładu, 
kwartalnego sprawozdania o 
stanie należności i uprawnienia 
do żądania tych dokumentów 
za krótszy okres – miesiąc, 
jeżeli na podstawie analizy 
sprawozdań kwartalnych 
podmiot sprawujący nadzór 
uzna, że płynność finansowa 
zakładu jest zagrożona.    
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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. 
 

 

53. Projekt rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie nadania statutu 
Głównemu Urzędowi 
Geodezji i Kartografii.  
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

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

Projektowane rozporządzenie 
ustanawia nową strukturę 
organizacyjną Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii 
niezbędną dla prawidłowej  
i efektywnej realizacji zadań  
w tym związanych z wdra-
żaniem postanowień dyrektywy 
INSPIRE, realizacji polityki 
państwa w zakresie informa-
tyzacji i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego oraz bieżącej 
realizacji polityki w zakresie 
geodezji i kartografii. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Józef Siemiątkowski  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  

54. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnę-
trznych i Administracji  
w sprawie zgłaszania prac 
geodezyjnych i kartogra-
ficznych, ewidencjono-
wania systemów i prze-
chowywania kopii zabez-
pieczających bazy danych, 
a także ogólnych warun-
ków umów o udostępnia-
nie tych baz. 
 
 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie 
rozporządzenia w znacznym stopniu 
uproszczą dotychczasowe procedury  
w zakresie przyjmowania dokumentacji 
do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, szczególnie  
w przypadku dokumentacji dotyczącej 
opracowań geodezyjno – 
kartograficznych do celów projektowych 
oraz geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej. 

Projekt rozporządzenia 
modyfikuje zasady zgłaszania 
prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych oraz przekazywania 
materiałów powstałych  
w wyniku tych prac do 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i karto-
graficznego poprzez uprosz-
czenie i przyśpieszenie proce-
dur administracyjnych, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
odpowiednich standardów 
technicznych podczas 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Alicja Kulka  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  
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przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

sporządzania dokumentacji. 
 
 

55. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie określenia 
rodzajów materiałów 
stanowiących państwowy 
zasób geodezyjny 
i kartograficzny. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Uregulowania zawarte w projekcie 
rozporządzenia mają na celu 
usprawnienie i  przyśpieszenie realizacji 
inwestycji, w tym inwestycji drogowych 
realizowanych w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych oraz wszelkich 
inwestycji związanych z Mistrzostwami 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 
2012. 

Projekt rozporządzenia 
doprecyzowuje zasady 
aktualizacji treści mapy 
zasadniczej w celu 
usprawnienia jej wykonywania. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Alicja Kulka  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  

56. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
materiałów geodezyjnych  
i kartograficznych 
oznaczonych klauzulą 
„poufne”. 
 
przeniesiony z II 
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. 

Istotą proponowanych zmian 
będzie zmiana zakresu i ograni-
czenie 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  

57. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji  
w sprawie rodzajów prac 
geodezyjnych 
i kartograficznych 
mających znaczenie dla 
obronności  
i bezpieczeństwa państwa 
oraz szczegółowych zasad 
współdziałania Służby  
Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej  z jednostką Sztabu 
Generalnego Wojska 

Konieczność wydania nowego rozporzą-
dzenia wynika z potrzeby dostosowania 
regulacji prawnej do zmian wynikających 
ze zmiany art. 19 ust. 1 ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Szczepan Majewski  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  
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Polskiego właściwą  
w sprawach geodezji  
i kartografii. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

58. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie 
szczegółowego sposobu 
prowadzenia oceny 
zgodności wyrobów 
przeznaczonych na 
potrzeby bezpieczeństwa 
państwa oraz ich wykazu. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Stosowane w wykazie wyrobów kody 
CPV nie identyfikują precyzyjnie 
wyrobów  i ulegają okresowym 
zmianom. Aktualny wykaz wyrobów wy-
maga 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 MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

59. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
ćwiczeń dla pracowników 
zarządzającego tunelem, 
służb ratowniczych 
i Policji. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

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  
 
Departament Analiz  
i Nadzoru MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

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

Projekt ma na celu wykonanie delegacji 
art. 199f ustawy z dnia 21 listopada 1967  
o powszechnym obowiązku obrony RP  
w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 83 
ustawy z dnia 27 września 2009 r.  
o powszechnym obowiązku obrony RP 
oraz zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 161, poz. 1278). 

Projekt ma na celu m.in. 
dokonanie zmian redakcyjnych 
poprawiających czytelność 
aktu. Rozszerzenie dotychczas-
wej treści o upoważnienie 
ministra spraw zagranicznych 
do upoważnienia organu do 
udzielania informacji organom 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Władysław Byczak   
 
Departament Analiz  
i Nadzoru MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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Dostosowanie treści aktu do treści 
zapisów art. 199a ust. 6 i art. 199d ust. 1  
i 2 zmienionych przez art. 1 pkt 79 i 82 
wymienionej ustawy zmieniającej. 

udzielającym zgodę na służbę 
w obcym wojsku. Wyłączenie 
przepisów, których termin 
obowiązywania minął (przepisu 
przejściowego). Ustalenie 
nowego wzoru załącznika. 
 

61. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie 
warunków 
bezpieczeństwa, jakie 
powinny spełniać 
stadiony, na których mogą 
odbywać się mecze piłki 
nożnej. 

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. 17 
ustawy. 

Projekt ma na celu m.in. 
określenie: 
1) rozwiązań technicznych 
pozwalających na kierowanie 
przepływem i kontrolę osób 
uczestniczących w meczach 
piłki nożnej, 
2) wprowadzenie identyfikacji 
osób uczestniczących  
w meczach, 
3) wyposażenie stadionów  
w infrastrukturę obejmującą 
zintegrowane stanowiska 
dowodzenia, sposób 
rozmieszczenia osób, system 
kontroli wejść i wyjść, zaplecze 
parkingowe oraz węzły 
komunikacyjne. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Krzysztof Sokoła   
 
Departament Analiz  
i Nadzoru MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

62. Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów  
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie orzekania 
o konieczności 
sprawowania 
bezpośredniej opieki nad 
członkiem rodziny przez 
osobę podlegającą 
obowiązkowi odbycia 
zasadniczej służby 
wojskowej. 

Wykonanie delegacji art. 39a ustawy z 
dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony RP w brzmieniu 
nadanym przez art. 1 pkt 16 ustawy z 
dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy  
o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, 
poz. 120). 

Dostosowanie treści 
rozporządzenia do zmian  
w ustawie o powszechnym 
obowiązku obrony, w aspekcie 
wykreowania kwalifikacji 
wojskowej oraz zmian 
wprowadzonych na mocy 
ustawy z dnia  27 sierpnia 
 2009 r. o zmianie ustawy  
o powszechnym obowiązku 
obrony RP oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 161, poz. 1278). 
 
 
 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Wiesław Tomasik 
 
Departament Analiz  
i Nadzoru MSWiA 
 

bip.mswia.gov.pl  
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63. 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. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

Dostosowanie przepisów rozporządzenia 
do zmienionej delegacji ustawowej oraz 
konieczność umieszczenia przepisów 
określających tryb wydawania 
dokumentów paszportowych w sytu-
acjach szczególnych, wzorów zaświad-
czeń wydawanych przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, trybu postępowania 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
dokumentów wymaganych do 
otrzymania dokumentów paszportowych. 

Projekt ma na celu określenie 
wzoru zaświadczeń wydawa-
nych przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej w przypadku 
zatrzymania paszportu i zgło-
szenia w czasie kontroli 
granicznej utraty dokumentu 
paszportowego. Określenie 
warunków jakie muszą spełniać 
fotografie niezbędne do wyda-
nia dokumentu 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. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Małgorzata  Piotrak -  
Dyrektor, 
MSWiA 
Barbara Kaczmarek - 
Naczelnik  
 
Departament Spraw 
Obywatelskich 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

64. Projekt rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
 i Administracji  
w sprawie prowadzenia 
ewidencji paszportowych  
i centralnej ewidencji, 
przetwarzania danych  
 i informacji zgromadzo-
nych  w  tych ewiden-
cjach, przekazywania 
danych i informacji 
 z ewidencji paszporto-
wych do centralnej 
ewidencji oraz udostę-
pniania danych i  infor-
macji z centralnej 
ewidencji. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

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, 
Barbara Kaczmarek - 
Naczelnik  
 
Departament Spraw 
Obywatelskich 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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65. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów 
wniosków o udostępnie-
nie danych z ewidencji 
ludności, zbioru PESEL 
oraz ewidencji wydanych 
i unieważnionych 
dowodów osobistych. 
 

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia 
wynika z trudności, jakie stwarza 
praktyczne stosowanie obowiązującego 
wzoru wniosku o udostępnienie danych, 
stanowiącego załącznik nr 1 do zmienia-
nego aktu prawa. Sygnały o problemach, 
jakie stwarza przedmiotowy dokument, 
napływają zarówno od organów 
udostępniających dane, jak i od 
wnioskodawców. 
 

Istotę nowelizacji stanowi 
uproszczenie procedury 
udostępniania danych 
z ewidencji ludności, zbioru 
PESEL oraz ewidencji 
wydanych i  unieważnionych 
dowodów osobistych w drodze 
zmiany wzoru wniosku  
o udostępnienie danych 
jednostkowych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Małgorzata Piotrak - 
Dyrektor, 
Katarzyna Anzorge-
Kicińska - 
Naczelnik 
 
Departament Spraw 
Obywatelskich 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

66. Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w spra-
wie opłat za wydanie 
dokumentu paszpor-
towego oraz ich zwrotu. 
 

Projekt stanowić będzie realizację 
zmienionej ustawą z dnia 4 września 
2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach 
paszportowych oraz ustawy o opłacie 
skarbowej delegacji ustawowej (art. 11). 
 

Nowe rozporządzenie 
ma na celu zróżnicowanie 
opłaty paszportowej w zależ-
ności od terminu ważności 
dokumentu paszportowego; 
określenie trybu uiszczania 
opłat i zwrotu opłaty w 
przypadku wydania decyzji  
o unieważnieniu paszportu. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Małgorzata  Piotrak -
Dyrektor, 
Barbara Kaczmarek -
Naczelnik 
 
Departament Spraw 
Obywatelskich 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

67. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji   
w sprawie umunduro-
wania funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

Proponowana zmiana wynika z potrzeby 
dostosowania norm i wzorów umundu-
rowania przysługującego funkcjo-
nariuszom do faktycznie wykonywanych 
przez nich zadań ustawowych zarówno  
w kraju jak i poza granicami RP, 
zwiększenia komfortu użytkowanego 
umundurowania jak też  zastąpieniem 
wzorów umundurowania polowego 
obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP 
wzorami, które użytkowane będą 
wyłącznie przez funkcjonariuszy BOR. 

Projekt ma na celu m.in. w § 2 
wśród rodzajów ubioru wymie-
niono  ubiór galowy i okreś-
lono przypadki jego noszenia. 
Wprowadzono nowe  (w sto-
sunku do dotychczas 
obowiązujących) wzory 
umundurowania, dostosowując  
min. do warunków klimatycz-
nych; określono rodzaje i wzo-
ry dystynkcji, oznak oraz 
sposób ich noszenia. 
 Określono przedmioty wcho-
dzące w skład poszczególnych  
zesta-wów ubiorczych. 
Wprowadzono zmiany w nor-
mach należności skutkujące 
min. oszczędnościami 
finansowymi; zmieniono 
nazewnictwo niektórych 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Robert Kozłowski  
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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przedmiotów zaopatrzenia 
mundurowego.     
 

68. 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. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Regulacja umożliwi funkcjonariuszom 
odbywającym służbę przygotowawczą 
pobieranie należności związanych z 
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 przyzna-
wana również funkcjo-
nariuszom w 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. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Robert Kozłowski   
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  

69. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 

Regulacja podyktowana jest potrzebą 
wprowadzenia należności rekompensuj-
jącej funkcjonariuszom Biura Ochrony 
Rządu pełniących służbę w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 

Projekt ma na celu 
wprowadzenie  dodatków 
zagraniczny za służbę w 
państwach, których terytorium 
w całości lub w części zostało 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Kowalewska 
Katarzyna   
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenie  
w sprawie dodatków do 
uposażenia zasadniczego 
funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

zdrowia. 
 

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. 

70. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i 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. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

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

Projekt ma na celu  m. in.:  
-określenie podmiotu 
odpowiedzialnego za uznanie 
danej placówki z placówkę 
wysokiego stopnia zagrożenia, 
-umożliwienie Szefowi BOR 
delegowania z urzędu funkcjo-
nariuszy do ochrony placówek 
dyplomatycznych, 
wprowadzenie stanowiska 
dowódcy, odpowiedzialnego za 
koordynację i nadzór działań 
podejmowanych w zakresie 
ochrony fizycznej w placówce, 
skutkującego zmianą podle-
głości służbowej funkcjo-
nariuszy w trakcie oddele-
gowania. 
Ponadto projekt reguluje 
wprowadzenie  funkcji 
dowódcy, którego wyznaczał 
będzie Szef Biura Ochrony 
Rządu spośród funkcjonariuszy 
realizujących zadania służbowe 
w polskich przedstawi-
cielstwach dyplomatycznych. 
Dowódcy powierzono zadania 
polegające na zapewnieniu 
sprawnego współdziałania 
podległych mu funkcjonariuszy 
z kierownikiem placówki. 
Określono zadania BOR   
w zakresie ochrony placówek. 
Proponuje się aby podstawą do 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Katarzyna 
Kowalewska  
 
Biuro Ochrony 
Rządu 
 

bip.mswia.gov.pl  
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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 podej-
mowaniem działań 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 funkcjo-
nariusz aby mógł zostać 
oddelegowany. Zrezygnowano 
z zapisu stanowiącego 
o podległości oddelegowanego 
funkcjonariusza kierownikowi 
placówki, podległość bowiem 
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wynika wprost z zapisów art. 6 
ustawy o BOR, który wskazuje, 
iż przełożonym funkcjona-
riuszy BOR jest Szef BOR. 
Wskazano przypadki, 
w których Szef BOR odwołuje 
funkcjonariusza z placówki, 
przed terminem określonym 
w rozkazie o oddelegowaniu. 
Określono, iż funkcjonariu-
szowi oddelegowanemu do 
ochrony placówki przysługują 
należności wynikające z przepi-
sów rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 2 grudnia 
2002 r. w sprawie wysokości  
 i warunków przyznawania 
funkcjonariuszom Biura 
Ochrony Rządu należności 
pieniężnych za podróże 
służbowe ( Dz. U. Nr 208, 
poz. 1773). Zobligowano 
Ministerstwo Spraw Zagrani-
cznych do zapewnienia 
funkcjonariuszom 
Biura Ochrony Rządu 
zakwaterowania w lokalu 
mieszkalnym na terenie 
placówki odpowiednie do 
warunków klimatycznych  
w państwie przyjmującym. 

71. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnę-
trznych  i Administracji 
zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie badań 
technicznych pojazdów Sił 
Zbrojnych RP, Policji i 
innych pojazdów użytko-
wanych w sposób 
szczególny. 
 

Regulacja podyktowana zmianą  ustawy 
o ruchu drogowym i służy dostosowaniu 
rozporządzenia wykonawczego w tym 
zakresie. 

Projekt ma na celu wpisanie 
BOR do katalogu służb 
uprawnionych do 
przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Wioletta Krasuska  
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

bip.mswia.gov.pl  
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72. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji  
w sprawie upoważnienia 
organów do uznawania 
kwalifikacji  
w zawodach 
regulowanych. 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 

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 organu nadzoru-
jącego z Ministra Infrastruktury 
na Ministra SWiA. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Cezary Gawlas -  
Dyrektor 
 
Departament  
Zezwoleń i Koncesji 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

73. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych 
informacji oraz rodzajów 
dokumentów jakie 
obowiązany jest 
przedstawić cudzoziemiec 
ubiegający się  
o wydanie zezwolenia na 
nabycie nieruchomości. 
 

Potrzeba dostosowania rozporządzenia do 
uwarunkowań faktycznych. 

Projekt ma na celu 
wyeliminowanie rozbieżności 
między aktem a warunkami 
faktycznymi. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Cezary Gawlas -  
Dyrektor 
 
Departament  
Zezwoleń i Koncesji 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

74. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
w sprawie sposobów 
przeprowadzania  
i zakresu kontroli zbiórek 
publicznych. 
 
 
 

Rozbieżności interpretacyjne 
obowiązujących przepisów prawa  
i nieprawidłowości w działalności 
organizacji pozarządowych wskutek 
braku precyzyjnych regulacji. 

Projekt ma na celu ujednoli-
cenie przepisów i procedur dot. 
zbiórek publicznych poprzez 
nowelizację rozporządzenia 
MSWiA z dnia 6 listopada 
2003 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 
1947, z późn. zm.). 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Cezary Gawlas - 
Dyrektor 
 
Departament  
Zezwoleń i Koncesji 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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75. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie wewnętrznych 
służb ochrony.  
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

Nowelizacja tego aktu dotyczy wzorów 
emblematów stosowanych przez Służbę 
Ochrony Lotniska. Spowodowana jest 
przekształceniami własnościowymi w 
portach lotniczych. 
Porty lotnicze miały status przedsię-
biorstwa państwowego i eblemat 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. 
 

Projekt ma na celu m.in.  
zmianę wzorów emblematów 
na rękaw i czapkę dla służby 
Ochrony Lotniska. 

 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Cezary Gawlas - 
Dyrektor 
 
Departament  
Zezwoleń i Koncesji 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

76. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie udzielania 
przez Władzę Wdrażającą 
Programy Europejskie 
pomocy finansowej na 
dostarczenie usługi 
szerokopasmowego 
dostępu do Internetu  
w ramach Programu 
Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013. 
 
 
przeniesiony z II 
półrocza 2009 r. 
 

1)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 (Dz. U. Nr 216, poz. 1370) 
spowodowało konieczność wydania 
nowego rozporządzenia, zastępującego 
rozporządzenie MSWiA z dnia 29 
października 2008 r. w sprawie 
udzielania przez WWPE pomocy 
finansowej na dostarczenie usługi 
szeroko-pasmowego dostępu do Internetu 
w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 
 
2) Wprowadzenie niezbędnych zmian 
wynikających z doświadczeń WWPE 
podczas udzielania pomocy finansowej 
na dostarczenie usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu 
w ramach POIG 2007-2013 
 
 
 
 
 

Projekt ma na celu 
uporządkowanie i doprecy-
zowanie definicji oraz katalogu 
kosztów kwalifikowanych 
zawartych w dotychczas 
obowiązującym akcie 
prawnym. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
 i Administracji 

Elżbieta 
Kroszczyńska  
 
Departament 
Społeczeństwa 
Informacyjnego 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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77. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie określenia gmin 
i  miejscowości, w których 
stosuje się szczególne 
zasady odbudowy, 
remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych 
zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu. 
 

Straty w infrastrukturze budowlanej 
spowodowane przez klęski żywiołowe 
w 2009 r. i 2010 r. 

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

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Paweł Kwaśniak  
Jolanta Golik  
 
Biuro ds. Usuwania 
Skutków Klęsk 
Żywiołowych 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

78. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji  w sprawie 
nadania osobowości 
prawnej „Katolickiemu 
Stowarzyszeniu 
Młodzieży Archidiecezji 
Białostockiej” 
z siedzibą w Białymstoku. 
 

Wniosek Archidiecezji Białostockiej 
Kościoła Katolickiego w RP. 

Projekt ma na celu nadanie 
osobowości prawnej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Stefan Wasilewicz  
 
Departament Wyznań 
Religijnych oraz 
Mniejszości 
Narodowych  
i Etnicznych MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

79. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnę-
trznych i Administracji 
w sprawie wzoru 
zaproszenia i wzoru 
formularza wniosku o 
wpisanie zaproszenia do 
ewidencji zaproszeń. 
 

Wykonanie upoważnienia zawartego      
w art. 20 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach w brzmieniu 
nadanym ustawą o zmianie ustawy          
o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw. 

 

Projekt ma na celu określenie 
wzoru zaproszenia oraz wzoru 
formularza wniosku o wpisanie 
zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Tomasz Lipski - 
Dyrektor 
Departamentu 
Legalizacji Pobytu 
i Wykazu 
Cudzoziemców  
 
Urząd do Spraw 
Cudzoziemców 

bip.mswia.gov.pl  

80. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
w sprawie wiz dla 
cudzoziemców. 

Wykonanie upoważnienia zawartego      
w art. 48g ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o cudzoziemcach w brzmieniu 
nadanym ustawą o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw. 

Projekt ma na celu kreślenie: 
- oznaczenia wiz, 
- wzoru blankietu wizowego, 
- wzorów formularzy 
wniosków o wydanie wizy 
krajowej lub przedłużenie 
wizy, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Tomasz Lipski - 
Dyrektor 
Departamentu 
Legalizacji Pobytu  
i Wykazu 
Cudzoziemców  
 

bip.mswia.gov.pl  
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  - sposobu odnotowywania 
przyjęcia wniosku o wydanie 
wizy krajowej, 
- wzoru naklejki wizowej wizy 
krajowej, 
- sposobu przekazywania przez 
konsula Szefowi Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców danych 
z  wniosku o wydanie wizy, 
- wzoru stempla 
potwierdzającego złożenie 
wniosku o przedłużenie wizy, 
- sposobu unieważniania 
naklejki wizowej wizy 
krajowej, 
- sposobu odnotowywania 
wydania decyzji o znieważ-
nieniu lub cofnięciu wizy 
krajowej w dokumencie 
podróży, 
- wzoru formularza, na którym 
wydaje się decyzję o odmowie 
wydania wizy krajowej, 
unieważnieniu lub cofnięciu 
wizy krajowej, 
- sposobu zamieszczania 
naklejki wizowej wizy 
krajowej w dokumencie 
podróży oraz anulowania wizy 
krajowej wydawanej w toku 
postępowań: o wydanie 
zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony, zezwolenia na 
osiedlenie się lub zezwolenia 
na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE. 
 

Urząd do Spraw 
Cudzoziemców 

81. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie  

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu 
aktualizację rozporządzenia w zakresie 
określenia organów właściwych  
w sprawach przyznawania  
i wypłaty odszkodowań dla 
funkcjonariuszy jednostek z grupy 

Projekt ma na celu usunięcie 
wątpliwości interpretacyjnych 
czy zakres pojęcia : 
„organ właściwy w sprawach 
odszkodowań” pokrywa się z 
zakresem znaczeniowym 

Minister Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Kamila Agnieszka 
Morawiec  
 
Departament Budżetu 
MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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w sprawie przyznawania  
i wypłaty odszkodowań 
przysługujących  
w razie wypadków  
i chorób pozostających  
w związku ze służbą w 
Policji, UOP, SG 
i PSP. 

MSWiA, usunięcie wątpliwości o chara-
kterze interpretacyjnym oraz dostosowa-
nia przepisów rozporządzenia do 
licznych zmian w obowiązujących 
przepisach prawa. 

pojęcia: „właściwy organ 
resortu spraw wewnętrznych”, 
o którym mowa w ustawie, tj. 
zrównanie organów oraz 
wskazanie płatnika odszko-
dowania, którym powinna być 
komórka finansowa jednostki 
organizacyjnej, na zaopatrzeniu 
której poszkodowany 
funkcjonariusz pozostawał.  
 

82. Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie  
w sprawie ustalania 
stopnia uszczerbku na 
zdrowiu żołnierzy, którzy 
pełnili służbę w jednost-
kach wojskowych 
podporządkowanych 
ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych 
oraz związku z ich 
śmiercią z czynną służbą 
wojskową wskutek 
wypadku lub choroby. 
 

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu 
dostosowanie wykazu chorób do wykazu 
chorób określonych rozporządzeniem 
Ministra Obrony Narodowej  z dnia  
1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu 
chorób pozostających  w związku ze 
służbą wojskową  z tytułu których 
przysługują świadczenia 
odszkodowawcze. 

Projekt ma na celu m.in.: 
- dodanie do wykazu chorób 
powstałych w związku ze 
szczególnymi właściwościami 
lub warunkami służby 
wojskowej określonych  
w załączniku rozporządzenia 
dwóch nowych schorzeń, 
- poprawienie błędu literowego 
w nazwie choroby, 
- ustalenie wysokości 
procentowego uszczerbku na 
zdrowiu w przypadku 
rozpoznania tych schorzeń. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Agnieszka 
Wasieczko  
 
Departament Budżetu 
MSWiA 
 

bip.mswia.gov.pl  

 


