
  …………………………..   
           AKCEPTUJĘ 
 

ZESTAWIENIE 
Projekty rozporządzeń z Programu prac legislacyjnych na II półrocze 2009 r., nad którymi prace nie zostały zakończone 

i które nie zostały przeniesione do Programu prac legislacyjnych na I półrocze 2010 r. 
 
 

( 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 
odpowie-
dzialny za 
opracowanie 
projektu 
rozporzą-
dzenia 
 

 
Imię, nazwisko 
osoby odpo-
wiedzialnej za 
opracowanie 
projektu 
rozporządze-
nia 

 
Adres strony 
biuletynu 
informacji 
publicznej 

 
Przyczyny 
rezygnacji 
z prac nad 
projektem 
rozporzą-
dzenia 

1.   
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
państwowego systemu 
odniesień przestrzennych. 
 
PRZENIESIONY   
z II półrocza 2009 r. 

 

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

 
Projekt ma na celu 
uporządkowanie 
przepisów związanych 
z przeniesieniem i 
utrzymywaniem 
geodezyjnego układu 
odniesienia w Polsce 
oraz układu wysokości, 
a także określenie 
warunków powodu-
jących konieczność ich 
ponownego 
zdefiniowania. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Wiesław Graszka 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Projekt został 
skierowany do 
rozpatrzenia 
przez Radę 
Ministrów, która 
zwróciła projekt 
wnioskodawcy  
z zaleceniem 
ponownego 
przeanalizowania 
proponowanych 
w nim rozwiązań. 
W związku  
z powyższym 
prace na proje-
ktem mogą ulec 
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przedłużeniu.   
2.   

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

 
Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika  
z projektu ustawy o infra-
strukturze informacji 
przestrzennej. 

 
Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji objętych 
ewidencją zbiorów 
danych przestrzennych 
oraz usług danych 
przestrzennych , sposo-
bu jej prowadzenia, 
treści i wzoru zgłoszenia 
zbioru danych 
przestrzennych objętego 
infrastrukturą oraz 
dotyczących tego zbioru 
usług, a także trybu 
nadawania identy-
fikatorów tym zbiorom, 
mając na uwadze 
dostosowanie zakresu 
informacji groma-
dzonych w ewidencji do 
zadań organów 
wiodących, procesów 
tworzenia zbiorów 
metadanych oraz 
wykorzystanie 
technologii teleinfo-
matycznej do 
ujednolicenia i 
automatyzacji procesu 
zgłaszania zbioru 
danych. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Witold Radzio 

Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia  
w życie projektu 
ustawy o infra-
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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3.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
organizacji i trybu pracy 
oraz wysokości 
wynagrodzenia członków 
Rady Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej. 
 
PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 

 
Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika  
z projektu ustawy o infra-
strukturze informacji 
przestrzennej. 

                             
Projekt ma na celu 
określenie organizacji i 
trybu pracy Rady oraz    
wysokości wynagro-
dzenia jej  członków, 
mając na uwadze 
zakres realizowanych 
przez tę Radę zadań,   
efektywność   funkcjo-
nowania   Rady   oraz  
jej reprezentatywność. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Renata Szewczyk 

Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
  

  

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia  
w życie projektu 
ustawy o infra-
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 

4.   
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
rodzajów kartograficznych 
opracowań tematycznych  
i specjalnych. 
 
PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 

 

Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika z 
projektu ustawy o infrastru-
kturze informacji 
przestrzennej. 

 

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Renata Szewczyk 

Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
 

 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia  
w życie projektu 
ustawy o infras-
trukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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5.                                            
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych                     
i Administracji w sprawie 
osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych                
i magnetycznych. 

PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 

 

                                               
Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika z pro-
jektu ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

 
Projekt ma na celu 
określenie organizacji, 
trybu i standardów 
technicznych zakładania 
i utrzymywania 
podstawowych osnów 
geodezyjnych, 
grawimetrycznych  
i magnetycznych oraz 
szczegółowych osnów 
geodezyjnych, szczegół-
łowych zakresów 
informacji groma-
dzonych w bazie danych 
państwowego rejestru 
podstawowych osnów 
geodezyjnych, a także 
standardów techni-
cznych dotyczących 
tworzenia tych baz, ich 
aktualizacji i udostę-
pniania, mając na 
uwadze ich referencyjne 
znaczenie dla 
infrastruktury informacji 
przestrzennej prac 
harmonizację zbiorów 
danych tych baz z 
innymi zbiorami baz 
danych prowadzonymi 
przez organy admi-
nistracji geodezyjnej  
i kartograficznej. 
 
 
 
 
 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Wiesław Graszka 

Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia  
w życie projektu 
ustawy o infras-
trukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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6.                                             
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych                     
i Administracji w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, oraz 
mapy zasadniczej. 

PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 

 

                                             
Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika z pro-
jektu ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

 
Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji groma-
dzonych w bazie danych 
geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu 
oraz w bazie danych 
obiektów topogra-
ficznych, o szczegó-
łowości zapewniającej 
tworzenie standar-
dowych opracowań 
kartograficznych  
w skalach  1:500 —    
1:5 000, organizacji, 
trybu i standardów 
technicznych tworzenia 
tych baz, ich aktualizacji 
i udostępniania, a także 
tworzenia mapy 
zasadniczej, mając na 
uwadze podstawowe 
znaczenie tych baz i 
mapy zasadniczej dla 
infrastruktury informacji 
przestrzennej, zasadę 
interoperacyjności,  
o której mowa w prze-
pisach o infrastrukturze 
informacji przes-
trzennej, a także 
konieczność harmo-
nizacji zbiorów danych 
tych baz z innymi 
zbiorami baz danych 
prowadzonymi przez 
organy administracji 
geodezyjnej i karto-
graficznej. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Elżbieta 
Brzostowska 

Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia  
w życie projektu 
ustawy o infra-
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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7.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
państwowego rejestru nazw 
geograficznych. 
 
PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 

 

                                          
Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika            
z projektu ustawy o infra-
strukturze informacji 
przestrzennej. 

 

                                     
Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji groma-
dzonych w bazie danych 
państwowego rejestru 
nazw geograficznych, 
organizacji, trybu i 
standardów techni-
cznych jego tworzenia, 
aktualizacji i okresowej 
weryfikacji, a także 
udostępniania jego 
danych, mając na 
uwadze podstawowe 
znaczenie tego rejestru 
dla infrastruktury 
informacji przestrzennej 
oraz zasadę inter-
operacyjności, o której 
mowa w przepisach       
o infrastrukturze 
informacji przes-
trzennej, a także konie-
czność harmonizacji 
zbiorów danych tego 
rejestru z innymi 
zbiorami baz danych 
prowadzonymi przez 
organy administracji 
geodezyjnej i 
kartograficznej. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Katarzyna 
Przyszewska 
 
Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o infra-   
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 

8.                                           
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych                     
i Administracji w sprawie 
bazy danych obiektów 
topograficznych oraz bazy 

                                           
Potrzeba opracowania 
rozporządzenia wynika z pro-
jektu ustawy o infrastrukturze    
informacji przestrzennej. 

 
Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji gromadzo-
nych w bazie danych 
obiektów topogra-
ficznych oraz w bazie 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Jolanta 
Machowska 
Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia  
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danych ogólno-
geograficznych. 

PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 

 

danych ogólnogeogra-
ficznych, organizacji, 
trybu i standardów 
technicznych tworzenia 
tych baz, ich aktua-
lizacji i udostępniania,  
a także tworzenia 
standardowych 
opracowań karto-
graficznych, mając na 
uwadze podstawowe 
znaczenie tych baz  
i opracowań dla 
infrastruktury informacji 
przestrzennej oraz 
zasadę interopera-
cyjności, o której mowa 
w przepisach o infrastru-
kturze informacji 
przestrzennej, a także 
konieczność 
harmonizacji zbiorów 
danych tych baz  
z innymi zbiorami baz 
danych prowadzonymi 
przez organy admini-
stracji geodezyjnej  
i kartograficznej. 

w życie projektu 
ustawy o infra-
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 

9.                                           
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych                     
i Administracji w sprawie 
bazy danych zobrazowań 
lotniczych i satelitarnych 
oraz ortofotomapy  i nume-
rycznego modelu terenu. 

PRZENIESIONY 

                                           
Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika z pro-
jektu ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

 
Projekt ma na celu 
określenie zakresu 
informacji groma-
dzonych w bazach 
danych dotyczących 
zobrazowań lotniczych  
i satelitarnych oraz 
ortofotomapy i nume-
rycznego modelu 
terenu, organizacji, 
trybu i standardów 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Ewa  
Malanowicz 
 
Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. pro-
jektem rozporzą-
dzenia uzale-
żnione jest od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o infrastrukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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z II półrocza 2009 r. 

 

technicznych tworzenia, 
aktualizacji i udostę-
pniania tych baz, mając 
na uwadze ich znacze-
nie dla infrastruktury 
informacji przestrzennej 
oraz zasadę interopera-
cyjności, o której mowa 
w przepisach o infrastru-
kturze informacji 
przestrzennej, a także 
ich referencyjny 
charakter w stosunku do 
innych zbiorów baz 
danych prowadzonych 
przez organy admini-
stracji geodezyjnej  
i kartograficznej. 

10.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
standardów technicznych 
dotyczących wykonywania 
geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wyso-
kościowych oraz 
opracowywania i prze-
kazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego.  
 
PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 
 
 

                               
Dostosowanie do postanowień 
zmienionej ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

                              
Projekt ma na celu 
zapewnienie jednolitości 
i spójności opracowań 
geodezyjnych i karto-
graficznych. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Alicja Kulka  
 
Główny Urząd 
Geodezji i 
Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o infra-
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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11.                                     
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
państwowego rejestru 
granic i powierzchni 
jednostek podziałów 
terytorialnych kraju. 

PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 

 

 
Dostosowanie do postanowień 
zmienionej ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Alicja Kulka 

Główny Urząd 
Geodezji i Karto-
grafii 

 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o infra-
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 

12.                                           
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
zintegrowanego systemu 
informacji o nierucho-
mościach. 

PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 

 

                                           
Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika z pro-
jektu ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 

 
Projekt ma na celu 
określenie organizacji, 
trybu i standardów 
technicznych tworzenia 
i prowadzenia zintegro-
wanego systemu 
informacji o nierucho-
mościach  oraz treść, 
formę i sposób 
przekazywania 
zawiadomień o zmia-
nach danych, dokony-
wanych w poszcze-
gólnych rejestrach 
publicznych, mających 
znaczenie dla innych 
rejestrów publicznych 
włączonych do 
zintegrowanego systemu 
informacji o nierucho-
mościach, mając na celu 
usprawnienie funkcjo-
nowania systemu 
informacyjnego państwa 
dotyczącego nieru-
chomości, poprzez 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Witold Radzio 

Główny Urząd 
Geodezji i Karto-
grafii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o inra-
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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tworzenie rozwiązań 
umożliwiających 
zapewnienie spójności  
i aktualności danych 
dotyczących nieru-
chomości, zawartych  
w różnych rejestrach 
publicznych, automa-
tyzację procesów ich 
aktualizacji, a także jak 
najszersze wykorzys-
tanie informacji 
zgromadzonych w tych 
rejestrach do celów 
publicznych, oraz 
uwzględniając stan 
informatyzacji tych 
rejestrów. 

13.                                             
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
szczegółowych zasad 
prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego            
i kartograficznego. 

PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 

 

                                            
Potrzeba opracowania projektu 
rozporządzenia wynika            
z projektu ustawy o infra-
strukturze informacji 
przestrzennej. 

 

 

Projekt ma na celu 
określenie zasad 
prowadzenia państwo-
wego zasobu geode-
zyjnego i kartografi-
cznego, a w szczegól-
ności: 

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

2) szczegółowych 
zasad i trybu pozy-
kiwania, ewidencjo-
nowania, 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Bożena 
Duszczyk 
 
Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o infras-
trukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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przechowywania            
i zabezpieczania 
materiałów i zbiorów 
danych zasobu;  

3) szczegółowych 
zasad udostępniania 
materiałów i zbiorów 
danych zasobu; 

4) wzorów klauzul 
umieszczanych na 
materiałach gromadzo-
nych w zasobie i udo-
stępnianych z zasobu; 

5) zasad wymiany 
danych za jego 
pośrednictwem, mając 
na celu jak najszersze 
wykorzystanie indor-
macji zgromadzonych 
w ewidencji gruntów i 
budynków dla potrzeb 
publicznych i uspraw-
nienie funkcjonowania 
systemu informa-
cyjnego państwa, 
uwzględniając stan 
informatyzacji danych 
zawartych w ewidencji 
gruntów i budynków 
pomiędzy poszcze-
gólnymi częściami 
zasobu, oraz pomiędzy 
bazami danych zasobu 
a wykonawcami prac 
geodezyjnych i karto-
graficznych;  
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6) trybu i zasad 
wyłączania materiałów  
i zbiorów danych           
z zasobu. 

14.                                           
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów.  

PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 

                              
Dostosowanie do postanowień 
zmienionej ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Małgorzata 
Brzezińska 
 
Główny Urząd 
Geodezji i Karto-
grafii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o infra-
strukturze 
informacji 
przestrzennej. 

15.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
ewidencji gruntów  
i budynków. 
 
PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 
 
 

                                        
Zmiana rozporządzenia ma na 
celu:  

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

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

- wyeliminowanie 
ujawnionych w rozporządzeniu 
uchybień. 

                              
Projekt ma na celu: 

- wyeliminować 
przepisy rozporządze-
nia niezgodne z przepi-
sami ustawowymi lub 
odpowiednio zmodyfi-
kować takie przepisy 
rozporządzenia, 

- zmodyfikować 
niektóre nieprecyzyjne 
definicje zawarte         
w rozporządzeniu, 

- uszczegółowić zasady 
prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków,  
w tym model obiektów 
bazy danych tej 
ewidencji. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Małgorzata 
Brzezińska  
 
Główny Urząd 
Geodezji  
i Kartografii 
 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o infras-
trukturze 
informacji 
przestrzennej. 
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16.   

Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie  
określenia sposobu, trybu     
i szczegółowych warunków 
nadawania uprawnień 
zawodowych oraz działania 
komisji kwalifikacyjnej do 
spraw uprawnień zawo-
dowych w dziedzinie 
geodezji i kartografii. 

PRZENIESIONY  
z II półrocza 2009 r. 
 

 

Dotychczasowe rozporzą-
dzenie  Ministra Infrastruktury 
z dnia 30 lipca 2003 r. w spra-
wie uprawnień zawodowych  
w dziedzinie geodezji i karto-
grafii (Dz. U. Nr 143, poz. 
1396) wymaga zmiany.          
O wprowadzenie zmian 
wnioskowała m.in. Komisja 
Kwalifikacyjna ds. Uprawnień 
Zawodowych. 

 

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

 
 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
 
Adolf Jankowski  
 
Główny Urząd 
Geodezji i Karto-
grafii 
 

 
 
bip.mswia.gov.pl 

 
 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
zostały 
zaniechane do 
czasu przyjęcia 
stosownych 
zmian, w tym 
zakresie przy 
okazji nowe-
lizacji ustawy – 
Prawo geode-
zyjne i kartogra-
ficzne. 

17.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
 i Administracji w sprawie 
warunków bezpieczeństwa 
osób przebywających  
w górach i na zorganizo-
wanych terenach narciars-
kich. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Anna Lis 
 
Departament 
Analiz i Nadzoru 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o bezpie-
czeństwie i rato-
wnictwie w 
górach i na 
zorganizowa-
nych terenach 
narciarskich, 
który zawiera 
przepis upowa-
żniający do 
opracowania 
projektu 
rozporządzenia. 
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18.   
 
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
określenia wymagań 
technicznych i eksploa-
tacyjnych dla interfejsów 
umożliwiających wykony-
wanie przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym zadań 
i obowiązków na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpie-
czeństwa i porządku 
publicznego. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

 

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

 

Projekt ma na celu 
uregulowanie m.in. 
następującej  kwestii: 
przedsiębiorcy telekomu-
nikacyjni są obowiązani  
do wykonywania zadań     
i obowiązków na rzecz 
obronności, bezpie-
czeństwa i porządku 
publicznego na warunkach
określonych w ustawie -
Prawo telekomunikacyjne. 

 
 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Zbigniew 
Balukiewicz  

Departament 
Analiz i Nadzoru 
MSWiA 

 

 
 
bip.mswia.gov.pl 

 
Z uwagi na 
charakter 
wprowadzanych 
projektem 
regulacji, skutki 
finansowe z tym 
związane, prace 
nad projektem 
rozporządzenia 
mogą ulec 
przedłużeniu. 

19.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnę-
trznych i Administracji 
zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie 
dokumentacji wymaganej 
przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej  
w zakresie usług ochrony 
osób i mienia oraz czasu jej 
przechowywania. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Cezary Gawlas 
 
Dyrektor - 
Departamentu 
Zezwoleń i Kon-
cesji  MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Zakończenie prac 
nad ww. proje-
ktem rozporzą-
dzenia uzależnio-
ne jest od wejścia 
w życie projektu 
ustawy noweli-
zującej ustawę  
o Policji. 
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20.   
Projekt rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
określania wzoru i sposobu 
wypełniania formularzy 
stosowanych przy 
rejestracji miejsca 
zamieszkania obywateli 
polskich. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

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

 
Celem projektu jest 
m.in: określenie wzoru  
i sposób wypełniania 
formularza zgłoszenia 
podstawowego miejsca 
zamieszkania; wzór  
i sposób wypełniania 
formularza zgłoszenia 
dodatkowego miejsca 
zamieszkania; wzór  
i sposób wypełnienia 
formularza zgłoszenia 
wyrejestrowania dodat-
kowego miejsca zamie-
szkania; wzór  i sposób 
wypełniania formularza 
zgłoszenia wyjazdu za 
granicę oraz powrotu  
z zagranicy; wzór i spo-
sób wypełniania zaświa-
dczenia o dokonanej 
rejestracji podstawo-
wego miejsca zamiesz-
kania i dodatkowego 
miejsca zamieszkania; 
sposób oraz termin 
informowania osoby 
dokonującej zgłoszenia 
podstawowego lub 
dodatkowego miejsca 
zamieszkania w formie 
elektronicznej o dokona-
niu rejestracji; tryb oraz 
termin informowania 
właściciela lokalu/osoby 
posiadającej spółdziel-
cze własnościowe prawo 
do lokalu, o dokonanej 
rejestracji podstawo-

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

                    
Małgorzata  
Piotrak - 
Dyrektor , 

Małgorzata 
Zdziech -
Naczelnik WEL 
 
Departamentu 
Spraw 
Obywatelskich 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Na chwilę obecną 
nie jest jeszcze 
znany ostateczny 
kształt przepisów 
w powyższym 
zakresie, tym 
bardziej, że na 
skutek poselskiej 
poprawki, w 
sposób istotny 
zmieniono 
przepisy 
projektowanej 
ustawy – 
utrzymano do 
dnia 31 grudnia 
2013 r. 
obowiązek 
meldunkowy. W 
związku z 
powyższym z 
projektu ustawy 
usunięte zostały 
przepisy 
dotyczące 
rejestracji 
miejsca 
zamieszkania 
obywateli 
polskich i 
cudzoziemców, 
w ich miejsce 
wprowadzono 
rozdziały 
normujące 
kwestie związane 
z obowiązkiem 
meldunkowym. 
Poprawka ta 
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wego lub dodatkowego 
miejsca zamieszkania 
osoby w jego lokalu. 

została przyjęta 
przez Sejm w 
dniu 8 
października 
2009 r. W 
związku 
z powyższym 
konieczne jest 
wycofanie z ww. 
zestawienia ww. 
projektów 
rozporządzeń. 
Z uwagi na to, iż 
w Sejmie nadal 
trwają prace nad 
projektem ustawy 
o ewidencji 
ludności, nie 
można 
jednoznacznie 
określić terminu 
przygotowania 
nowych 
projektów aktów 
wykonawczych 
do tej ustawy 
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21.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
określania wzoru  
i sposobu wypełniania 
formularzy stosowanych 
przy rejestracji miejsca 
zamieszkania cudzo-
ziemców. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

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

Projekt ma na celu 
określenie m.in.: 

-wzoru formularza 
zgłoszenia podstawo-
wego miejsca zamiesz-
kania cudzoziemca; 

-wzór formularza 
zgłoszenia dodatkowego 
miejsca zamieszkania 
cudzoziemca; 

-wzór formularza 
zgłoszenia opuszczenia 
zarejestrowanego 
podstawowego miejsca 
zamieszkania 
cudzoziemca. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 

Małgorzata  
Piotrak -Dyrektor 

 Małgorzata 
Zdziech 
Naczelnik WEL 
 
Departamentu 
Spraw 
Obywatelskich 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Na chwilę obecną 
nie jest jeszcze 
znany ostateczny 
kształt przepisów 
w powyższym 
zakresie, tym 
bardziej, że na 
skutek poselskiej 
poprawki, w 
sposób istotny 
zmieniono 
przepisy 
projektowanej 
ustawy – 
utrzymano do 
dnia 31 grudnia 
2013 r. 
obowiązek 
meldunkowy. W 
związku z 
powyższym z 
projektu ustawy 
usunięte zostały 
przepisy 
dotyczące 
rejestracji 
miejsca 
zamieszkania 
obywateli 
polskich i 
cudzoziemców, 
w ich miejsce 
wprowadzono 
rozdziały 
normujące 
kwestie związane 
z obowiązkiem 
meldunkowym. 
Poprawka ta 
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została przyjęta 
przez Sejm w 
dniu 8 
października 
2009 r. W 
związku 
z powyższym 
konieczne jest 
wycofanie z ww. 
zestawienia ww. 
projektów 
rozporządzeń. 
Z uwagi na to, iż 
w Sejmie nadal 
trwają prace nad 
projektem ustawy 
o ewidencji 
ludności, nie 
można 
jednoznacznie 
określić terminu 
przygotowania 
nowych 
projektów aktów 
wykonawczych 
do tej ustawy 

22.                                          
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
dopłaty do wypoczynku 
przysługującej 
funkcjonariuszom Biura 
Ochrony Rządu oraz 
członkom ich rodzin. 

PRZENIESIONY 
z I półrocza 2009 r. 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Agnieszka Iracka  
 
Biuro Ochrony 
Rządu 

 
bip.mswia.gov.pl 

Z uwagi na brak 
zasadności wpro-
wadzania do 
systemu praw-
nego przepisów 
powodujących 
skutki finansowe 
oraz fakt drasty-
cznego ograni-
czenia limitów 
finansowych 
BOR w budżecie 
na 2010 r. zawie-
sza się prowadze-
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nie dalszych prac 
nad ww. 
projektem. 

23.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie wzoru 
formularza wniosku o 
uznanie za obywatela 
polskiego oraz liczby i 
wymogów dotyczących 
fotografii dołączonych do 
wniosku. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

 
Akt wykonawczy do nowej 
ustawy o obywatelstwie 
polskim. 

 
Projekt ma na celu 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Mateusz  Sora 
               
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa  
i Repatriacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
W związku  
z przekazaniem 
przez Prezydenta 
RP wniosku do 
TK o zbadanie 
zgodności z 
Konstytucją RP 
art. 30 uchwalo-
nej  w dniu 2 
kwietnia 2009 r. 
ustawy o obywa-
telstwie polskim, 
prace nad 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
ustawy. 

24.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie wzoru 
formularza wniosku o przy-
wrócenie obywatelstwa 
polskiego oraz liczby i 
wymogów dotyczących 
fotografii dołączanych do 
wniosku. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

 
Akt wykonawczy do nowej 
ustawy o obywatelstwie 
polskim. 

 
Projekt ma na celu 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Mateusz  Sora 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa i 
Repatriacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
W związku z 
przekazaniem 
przez Prezydenta 
RP wniosku do 
TK o zbadanie 
zgodności z 
Konstytucją RP 
art. 30 uchwalo-
nej w dniu 2 
kwietnia 2009 r. 
ustawy o obywa-
telstwie polskim, 
prace nad 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
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ustawy. 
 
 

25.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie wzoru 
formularza wniosku  
o potwierdzenie posiadania 
lub utraty obywatelstwa 
polskiego. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 
 

 
Akt wykonawczy do nowej 
ustawy o obywatelstwie 
polskim. 

 
Projekt ma na celu 
określenie wzoru 
formularza wniosku. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Mateusz  Sora 
 
Dyrektor 
Departamentu 
Obywatelstwa  
i Repatriacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
W związku z 
przekazaniem 
przez Prezydenta 
RP wniosku do 
TK o zbadanie 
zgodności z 
Konstytucją RP 
art. 30 uchwalo-
nej w dniu 2 
kwietnia 2009 r. 
ustawy o obywa-
telstwie polskim, 
prace nad 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
ustawy. 

26.   
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
określenia obowiązków 
wojewody w sprawach 
finansowania i utrzymania 
przejść granicznych , 
obowiązków organów 
kontroli w sprawach 
wyposażania przejść 
granicznych oraz organów 
właściwych do osadzania  
i utrzymywania znaków 
granicznych na morskich 
wodach granicznych. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Maciej Piasecki  
 
Departament 
Unii Europejskiej 
i Współpracy 
Międzynarodo-
wej MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
W związku z 
przedłużającymi 
się pracami nad 
projektem ustawy 
o zmianie ustawy 
– Prawo lotnicze, 
od którego uzale-
żniony jest 
ostateczny kształt 
ww. projektu 
rozporządzenia, 
prace zostały 
wstrzymane do 
czasu wejścia  
w życie projektu 
ustawy. 
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 utrzymania przejść 
granicznych. 
 

27.   
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
określenia obowiązków 
zarządzającego  lotniskiem 
w sprawach udostępniania 
w lotniczych przejściach 
granicznych pomieszczeń, 
miejsc, garaży i parkingów 
oraz ich rodzajów, a także 
nieodpłatnego udostę-
pniania urządzeń i sprzętu 
technicznego do prze-
prowadzania kontroli 
bezpieczeństwa i radio-
metrycznej oraz rozpoz-
nania pirotechnicznego, 
utrzymywania tych 
urządzeń i sprzętu  
w sprawności oraz 
zaopatrywania w materiały 
eksploatacyjne. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Maciej Piasecki 
 
Departament 
Unii Europejskiej 
i Współpracy 
Międzynarodo-
wej MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
W związku z 
przedłużającymi 
się pracami nad 
projektem ustawy 
o zmianie ustawy 
– Prawo lotnicze, 
od którego zależ-
niony jest osta-
teczny kształt 
ww. projektu 
rozporządzenia, 
prace zostały 
wstrzymane do 
czasu wejścia  
w życie projektu 
ustawy. 

28.   
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych 
i wymiany informacji  
w formie elektronicznej. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

 
Konieczność dostosowania 
rozwiązań zawartych  
w rozporządzeniu do postępu 
technologicznego. 

 
Projekt ma na celu 
dostosowanie rozpo-
rządzenia do postępu 
technologicznego 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Jolanta Matysiuk 
 
Departament 
Informatyzacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów 
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 realizujących 
zadania 
publiczne (…). 

29.   
Projekt rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów  
w sprawie Instrukcji 
kancelaryjnej - zasad i 
trybu wykonywania 
czynności kancelaryjnych 
w administracji rządowej  
i samorządzie terytoria-
lnym. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Iwona 
Szelenbaum 
 
Departament 
Informatyzacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów reali-
zujących zadania 
publiczne (…). 

30.   
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram 
Interoperacyjności. 
 

PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 

 

 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Dyrektor 
Wojciech 
Wiewiórowski 
 
Departament 
Informatyzacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów reali-
zujących zadania 
publiczne (…). 

31.   
Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformaty-
cznych. 
 

PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 

 
Konieczność dostosowania 
rozwiązań zawartych  
w rozporządzeniu do postępu 
technologicznego. 

 
Projekt ma na celu 
dostosowanie rozpo-
rządzenia do postępu 
technologicznego. 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Jolanta Matysiuk 
 
Departament 
Informatyzacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
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  podmiotów reali-
zujących zadania 
publiczne (…). 

32.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
warunków udostępniania 
formularzy i wzorów 
dokumentów w postaci 
elektronicznej. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Anna Gos 
 
Departament 
Informatyzacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów reali-
zujących zadania 
publiczne (…). 

33.   
Projekt rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie warunków 
organizacyjno-technicznych 
przetwarzania danych 
i doręczania dokumentów 
elektronicznych. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 
 

 
Zmiana delegacji ustawowej 
po wejściu w życie projektu 
ustawy o zmianie ustawy  
o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących 
zadania publiczne,  
ustawy – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego,  
ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz zmianie niektórych 
innych ustaw. 

                                    
Projekt ma na celu 
zapewnienie jednolitego 
sposobu przetwarzania 
danych i dokumento-
wania działalności oraz 
oznaczania dokumen-
tacji w administracji 
publicznej.    
Zapewnienie integralno-
ści dokumentów 
elektronicznych oraz 
usprawnienia i ujedno-
licenia obiegu doku-
mentów między 
podmiotami publicz-
nymi. 

 

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Jolanta Matysiuk 
 
Departament 
Informatyzacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów reali-
zujących zadania 
publiczne (…). 

34.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnę-
trznych i Administracji  

 
Wprowadzenie nowej 
delegacji ustawowej po 
wejściu w życie projektu 

 
Projekt ma na celu 
określenie warunków  
i zakresu korzystania  

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych

 
Jolanta 
Sarnowska 
Departament 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
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w sprawie zakresu i wa-
runków korzystania  
z Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji 
Publicznej. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

ustawy o zmianie ustawy o 
informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących 
zadania publiczne,  
ustawy – Kodeks postępo-
wania administracyjnego,  
ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz zmianie 
niektórych innych ustaw. 
 

z ePUAP. i Administracji Informatyzacji 
MSWiA 

uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów reali-
zujących zadania 
publiczne (…). 

35.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
szczegółowych warunków 
organizacyjnych i techni-
cznych dla systemu 
teleinformatycznego 
służącego identyfikacji jego 
użytkownika oraz trybu 
tworzenia i dystrybucji 
profilu zaufanego ePUAP. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 
 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
Anna Gos 
 
Departament 
Informatyzacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów reali-
zujących zadania 
publiczne (…). 

36.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie 
wysokości wynagrodzenia 
członków Rady 
Informatyzacji. 
 
PRZENIESIONY 
z II półrocza 2009 r. 
 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych
i Administracji 

 
 Jolanta 
Sarnowska 
 
Departament 
Informatyzacji 
MSWiA 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Prace nad ww. 
projektem 
rozporządzenia 
uzależnione są od 
wejścia w życie 
projektu ustawy  
o zmianie ustawy 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów reali-
zujących zadania 
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publiczne (…). 
 

37.   
Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie 
usuwania pojazdów. 
 
PRZENIESIONY   
z II półrocza 2009 r. 
 

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

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

 
Minister 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

 
Adam Jasiński 
 
Biuro Ruchu 
Drogowego KGP 

 
bip.mswia.gov.pl 

 
Projekt 
rozporządzenia 
uzależniony jest 
od wejścia w 
życie projektu 
ustawy o zmianie 
ustawy - Prawo o 
ruchu drogowym 
oraz zmianie 
niektórych 
innych ustaw. 

 


