
Program prac legislacyjnych w I półroczu 2007 r. dotyczący projektów rozporządzeń opracowanych  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  

(na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stosowania 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 i nazwisko 
osoby 
odpowiedzialnej 
za opracowanie 
projektu 
rozporządzenia 

Adres 
strony 
Biuletynu 
Informacji 
Publicznej

Przyczyny 
rezygnacji z 
prac nad 
projektem 
rozporządzenia 

Uwagi 

1 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie zakresu, 
warunków i trybu 
wykonywania przez 
funkcjonariuszy BOR 
zadań ochrony 
polskich 
przedstawicielstw 
dyplomatycznych, 
urzędów 
konsularnych oraz 
przedstawicielstw 
przy organizacjach 
międzynarodowych 
poza granicami RP. 

Projekt akcentuje potrzebę 
precyzyjnego określenia zakresu 
zadań realizowanych przez 
funkcjonariuszy BOR poza 
granicami RP. 

Dotychczasowa treść § 4 
uzależniała oddelegowanie 
do wykonywania zadań poza 
granicami RP od wyrażenia 
zgody przez 
funkcjonariusza. Taki kształt 
przepisów tworzył trudną do 
zaakceptowania sytuację, w 
której wykonywanie 
ustawowych zadań w 
ramach jednolitej formacji 
było poddawane woli 
podwładnych, a nie 
przełożonych. 
Wykonywanie pozostałych 
zadań określonych w art. 2 
ustawy o BOR nie zostało 
obwarowane zgodą 
funkcjonariuszy 
realizujących te zadania. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Urszula Nalazkowska – 
Biuro Ochrony Rządu 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

2 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów 
zmieniające 
rozporządzenie w 
sprawie  rodzajów 
broni i amunicji oraz 
wykazu wyrobów i 
technologii o 
przeznaczeniu 
wojskowym lub 
policyjnym, na 

Potrzeba wprowadzenia 
spójności przepisów ustawy z 
dnia 22 czerwca 2001 r. o 
wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym 
oraz ustawy z dnia 21 maja 
1999 r. o broni i amunicji w 

Celem projektu  jest 
usunięcie z wykazu 
rodzajów broni i amunicji 
(ust. 6a zał.1 RM) 
urządzenia, które nie spełnia 
wymogów broni 
pneumatycznej, 
definiowanej e ustawie o 
broni i amunicji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Agnieszka Bronisz – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Zezwoleń i 
Koncesji 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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których wytwarzanie 
lub obrót wymagana 
jest koncesja. 

części dotyczącej broni 
pneumatycznej. 

3 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie trybu 
uzyskiwania tytułu 
specjalisty przez 
lekarza i lekarza 
dentystę, pełniącego 
służbę lub 
zatrudnionego w 
zakładzie opieki 
zdrowotnej, w 
stosunku do którego 
Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji pełni 
funkcję organu 
założycielskiego. 

Wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 
16 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodzie lekarza i 
lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 
r. nr 226, poz. 1943) 
zmienionego ustawą z dnia 18 
października 2006 r. o zmianie i 
uchyleniu  niektórych 
upoważnień do wydawania 
aktów wykonawczych (Dz.U. 
Nr 220, poz. 1600).   

Celem projektu jest zmiana 
tytułu rozporządzenia oraz 
dostosowanie do aktualnych 
przepisów dotyczących 
realizacji szkolenia 
specjalizacyjnego lekarzy i 
lekarzy dentystów. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jadwiga Karczewska –
Departament Zdrowia 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

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

Proponowana regulacja ma 
zastąpić rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 1 
października 2002 r. w sprawie 
dokumentacji medycznej w 
zakładach opieki zdrowotnej 
utworzonych przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych (Dz. U. Nr 176, 
poz. 1450), które utraciło swoją 
moc w wyniku wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 28 listopada 2005 r., który 
uznał, że niektóre przepisy 
powyższego rozporządzenia 
oraz art. 18 ust. 6 i 7 ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. 
zm.) nie są zgodne z 
Konstytucją. 

Realizując wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego 
wprowadzono nowe 
brzmienie odpowiednich 
przepisów ustawy zakładach 
opieki zdrowotnej, a w ślad 
za tym przygotowano 
odpowiedni do brzemienia 
upoważnienia projekt 
rozporządzenia. 

 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jadwiga Karczewska –
Departament Zdrowia 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

5 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 

Potrzeba wydania 
rozporządzenia związana jest z 
nowelizacją przepisu art. 69 ust. 
3 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki 

Celem projektu jest 
określenie szczegółowych 
zasad tworzenia, 
przekształcania, likwidacji, 
organizacji, zarządzania i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Ewa Mołczan –
Departament Zdrowia  

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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sprawie 
szczegółowych zasad 
tworzenia, 
przekształcania, 
likwidacji, 
organizacji, 
zarządzania i kontroli 
zakładów opieki 
zdrowotnej 
utworzonych przez 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji. 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 
408 ze zm.), zawierającego 
upoważnienie dla Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji do jego wydania, 
dokonaną ustawą z dnia 14 lipca 
2006 r. o zmianie ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 143, poz. 1032). 

kontroli zakładów opieki 
zdrowotnej resortu spraw 
wewnętrznych i 
administracji. Projektowane 
rozporządzenie zastąpi 
rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 9 
października 1998 r. w 
sprawie szczegółowych 
zasad tworzenia, 
przekształcania, likwidacji, 
organizacji, zarządzania i 
kontroli zakładów opieki 
zdrowotnej utworzonych 
przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji (Dz. U, Nr 
132, poz. 870 z późn. zm.). 

6 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie sposobu i 
trybu finansowania z 
budżetu państwa 
kosztów częściowej 
lub całkowitej 
odpłatności za leki 
wydawane 
poborowym 
pełniącym służbę w 
formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
podporządkowanych 
ministrowi 
właściwemu do spraw 
wewnętrznych. 

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

Celem projektu jest 
określenie sposobu i trybu 
finansowania z budżetu 
państwa kosztów 
odpłatności za leki 
wydawane przez apteki, na 
zasadach określonych  w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 
2004 r. oświadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. Nr 210,  
poz. 2135  z późn. zm.), 
poborowym pełniącym 
służbę w oddziałach 
prewencji Policji, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. z 
2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. 
zm.). 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Ewa Mołczan –
Departament Zdrowia  

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

7 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
szczegółowego 
sposobu obliczania 

Wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 100 ust. 2 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o cudzoziemcach, w 
brzmieniu nadanym w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz niektórych 
innych ustaw. 

Celem projektu jest 
określenie szczegółowego 
sposobu obliczania 
następujących kosztów 
wydalenia: przejazdu 
cudzoziemca do granicy 
albo do granicy państwa, do 
którego cudzoziemiec się 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Robert Baran – Dyrektor 
Departamentu Legalizacji 
Pobytu i Wykazu 
Cudzoziemców Urzędu 
Repatriacji i 
Cudzoziemców 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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niektórych kosztów 
wydalenia 
cudzoziemca z 
terytorium RP. 

udaje lub zostaje 
doprowadzony, lub do portu 
lotniczego albo morskiego 
tego państwa; związanych z 
doprowadzeniem 
cudzoziemca; pobytu w 
strzeżonym ośrodku lub 
areszcie w celu wydalenia; 
pobrania odcisków linii 
papilarnych oraz koszty 
sporządzenia fotografii 
zaliczanych do kosztów 
wydalenia. 

8 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
odnotowywania 
wydania decyzji o 
odmowie wjazdu 
cudzoziemca na 
terytorium RP. 

Wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 23 ust. 5 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o cudzoziemcach, w 
brzmieniu nadanym w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz niektórych 
innych ustaw. 

Celem projektu jest 
określenie sposobu 
odnotowywania w 
dokumencie podróży 
cudzoziemca wydania 
decyzji o odmowie wjazdu 
na terytorium RP. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Robert Baran – Dyrektor 
Departamentu Legalizacji 
Pobytu i Wykazu 
Cudzoziemców Urzędu 
Repatriacji i 
Cudzoziemców  

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

9 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie wysokości 
środków 
finansowych, które 
powinien posiadać 
cudzoziemiec 
wjeżdżający na 
terytorium RP, 
dokumentów, które 
mogą potwierdzić 
posiadanie tych 
środków oraz cel 
przekroczenia 
granicy. 

Wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 15 ust. 5 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o cudzoziemcach, w 
brzmieniu nadanym w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz niektórych 
innych ustaw. 

Celem projektu jest 
określenie wysokości 
środków finansowych, które 
powinien posiadać 
cudzoziemiec wjeżdżający 
na terytorium RP, 
dokumentów, które mogą 
potwierdzić posiadanie tych 
środków, celu przekroczenia 
granicy przez cudzoziemca. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Robert Baran – Dyrektor 
Departamentu Legalizacji 
Pobytu i Wykazu 
Cudzoziemców Urzędu 
Repatriacji i 
Cudzoziemców  

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 

Wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 52 ust. 1 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o cudzoziemcach, w 
brzmieniu nadanym w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz niektórych 

Celem projektu jest 
dostosowanie przepisów 
rozporządzenia do ustawy z 
dnia 13 czerwca 2003 r., w 
brzmieniu nadanym w 
projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o cudzoziemcach 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Robert Baran – Dyrektor 
Departamentu Legalizacji 
Pobytu i Wykazu 
Cudzoziemców Urzędu 
Repatriacji i 
Cudzoziemców  

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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sprawie wiz dla 
cudzoziemców. 

innych ustaw. oraz niektórych innych 
ustaw. 

11 Projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie upoważnienia 
do uznawania nabytych 
w państwach 
członkowskich Unii 
Europejskiej, 
Konfederacji 
Szwajcarskiej lub 
państwach 
członkowskich 
Europejskiego 
Porozumienia 
o Wolnym Handlu 
(EFTA) — stronach 
umowy o Europejskim 
Obszarze 
Gospodarczym 
kwalifikacji do 
wykonywania 
górniczych zawodów 
regulowanych. 

Konieczność wydania 
projektowanego rozporządzenia 
jest związana z potrzebą wdrożenia 
do prawa polskiego 
merytorycznych rozwiązań prawa 
Unii Europejskiej, skutkujących 
obowiązkiem rozszerzenia zakresu 
podmiotowego m. in. ustawy z dnia 
26 kwietnia 2001 r. o zasadach 
uznawania nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do wykonywania 
zawodów regulowanych (Dz. U. 
Nr 87, poz. 954, z późn. zm.) o 
obywateli Konfederacji 
Szwajcarskiej. Jednym z tych 
aktów jest decyzja Rady 
2006/245/WE z dnia 27 lutego 
2006 r. w sprawie przyjęcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej i 
jej Państw Członkowskich, 
Protokołu do Umowy między 
Wspólnotą Europejską i Państwami 
Członkowskimi z jednej strony a 
Konfederacją Szwajcarską z 
drugiej strony w sprawie 
swobodnego przepływu osób (...) 
(Dz. Urz. UE L 89 z 28.03.2006). 

W porównaniu z 
dotychczasowym 
rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 23 maja 
2006 r. w sprawie 
upoważnienia do uznawania 
nabytych w państwach 
członkowskich Unii 
Europejskiej lub państwach 
członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) — stronach 
umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym 
kwalifikacji do wykonywania 
górniczych zawodów 
regulowanych (Dz. U. Nr 99, 
poz. 691) projektowany akt 
normatywny poszerza o 
Konfederację Szwajcarską 
katalog państw, w których 
nabyte kwalifikacje do 
wykonywania górniczych 
zawodów regulowanych mogą 
być uznane przez Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego. 
Katalog ten zostanie 
poszerzony również w 
powołanej ustawie z dnia 
26 kwietnia 2001 r. 
Nowelizacja tej ustawy jest 
elementem rządowego projektu 
ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z 
członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Unii Europejskiej (druk 
sejmowy nr ...). 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Piotr Gisman 
— Dyrektor Departamentu 
Prawnego i Integracji 
Europejskiej Wyższego 
Urzędu Górniczego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

12 Projekt  rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie stażu 
adaptacyjnego i testu 
umiejętności w toku 
postępowania w 

Konieczność wydania nowego 
rozporządzenia jest związana z 
nadawaniem nowego brzmienia 
art. 15 powołanej ustawy z dnia 26 
kwietnia 2001 r., dokonywanym 
przez art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 
.............. 2006 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z 

Projektowana regulacja 
powtarza w swej treści przepisy 
zawarte w dotychczasowym 
rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 30 sierpnia 2005 r. w 
sprawie stażu adaptacyjnego i 
testu umiejętności w toku 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Piotr Gisman 
— Dyrektor Departamentu 
Prawnego i Integracji 
Europejskiej Wyższego 
Urzędu Górniczego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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sprawie uznania 
nabytych w państwach 
członkowskich Unii 
Europejskiej, 
Konfederacji 
Szwajcarskiej lub 
państwach 
członkowskich 
Europejskiego 
Porozumienia o 
Wolnym Handlu 
(EFTA) — stronach 
umowy o Europejskim 
Obszarze 
Gospodarczym 
kwalifikacji do 
wykonywania 
górniczych zawodów 
regulowanych. 

członkostwem Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. 
U. Nr ..., poz. ...). Wprowadzona 
zmiana uwzględnia rozszerzenie 
zakresu podmiotowego powołanej 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r., 
który obejmuje obecnie obywateli 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz państw 
członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) — stron umowy o 
Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, o obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej. 
Rozszerzenie to ma na celu 
wdrożenie do prawa polskiego m. 
in. decyzji Rady 2006/245/WE z 
dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie 
przyjęcia w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej i jej Państw 
Członkowskich, Protokołu do 
Umowy między Wspólnotą 
Europejską i Państwami 
Członkowskimi z jednej strony 
a Konfederacją Szwajcarską z 
drugiej strony w sprawie 
swobodnego przepływu osób (...) 
(Dz. Urz. UE L 89 z 28.03.2006). 

postępowania w sprawie 
uznania nabytych w niektórych 
państwach kwalifikacji do 
wykonywania górniczych 
zawodów regulowanych (Dz. 
U. Nr 181, poz. 1516), 
uwzględniając jednak wejście 
w życie, z dniem 13 stycznia 
2006 r., rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 15 
grudnia 2005 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od 
osób kierownictwa oraz 
specjalistów wykonujących 
czynności w zakresie 
ratownictwa górniczego, 
zatrudnionych w podmiotach 
zawodowo trudniących się 
wykonywaniem czynności w 
zakresie ratownictwa 
górniczego (Dz. U. Nr 261, 
poz. 2186), wydanego na 
podstawie art. 75a ust. 2 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
— Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 
228, poz. 1947, z późn. zm.). 

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

W projekcie ustawy o 
ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży 
Granicznej Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 
w latach 2007- 2009” jednym z 
realizowanych zamierzeń jest 
wzmocnienie motywacyjnego 
systemu uposażeń 
funkcjonariuszy Policji, poprzez 
podwyższenie wskaźników 
wielokrotności kwoty bazowej 
stanowiącej przeciętne 
uposażenie funkcjonariuszy. 

Stosownie do art. 99 ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
wielokrotność kwoty bazowej 
określa Rada Ministrów w 
formie rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia 
zakłada ustalenie od 1 
stycznia 2007 r. 
wielokrotności kwoty 
bazowej stanowiącej 
przeciętne uposażenie 
policjantów na 2,18, tj. 
wzrost o 0,15 w stosunku do 
roku poprzedniego. 
Wielkość wzrostu wynika z 
załącznika nr 4 do projektu 
ustawy  o ustanowieniu 
„Programu modernizacji...”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – Departament 
Budżetu 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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14 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
wielokrotności kwoty 
bazowej, stanowiącej 
przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. 

W projekcie ustawy o 
ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży 
Granicznej Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 
w latach 2007- 2009” jednym z 
realizowanych zamierzeń jest 
wzmocnienie motywacyjnego 
systemu uposażeń 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, poprzez 
podwyższenie wskaźników 
wielokrotności kwoty bazowej 
stanowiącej przeciętne 
uposażenie funkcjonariuszy. 

Stosownie art. 103 ustawy z 
dnia 12 października 1990 r. o 
Straży Granicznej 
wielokrotność kwoty bazowej 
określa Rada Ministrów w 
formie rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia 
zakłada ustalenie od 1 
stycznia 2007 r. 
wielokrotności kwoty 
bazowej stanowiącej 
przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej na 2,20, tj. 
wzrost o 0,15 w stosunku do 
roku poprzedniego. 
Wielkość wzrostu wynika z 
załącznika nr 4 do projektu 
ustawy  o ustanowieniu 
„Programu modernizacji...”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – Departament 
Budżetu 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

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

W projekcie ustawy o 
ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży 
Granicznej Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 
w latach 2007- 2009” jednym z 
realizowanych zamierzeń jest 
wzmocnienie motywacyjnego 
systemu uposażeń 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, poprzez 
podwyższenie wskaźników 
wielokrotności kwoty bazowej 
stanowiącej przeciętne 
uposażenie funkcjonariuszy. 

Stosownie art. 103 ustawy z 
dnia 12 października 1990 r. o 
Straży Granicznej 
wielokrotność kwoty bazowej 
określa Rada Ministrów w 
formie rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia 
zakłada ustalenie od 1 
stycznia 2007 r. 
wielokrotności kwoty 
bazowej stanowiącej 
przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej na 2,20, tj. 
wzrost o 0,15 w stosunku do 
roku poprzedniego. 
Wielkość wzrostu wynika z 
załącznika nr 4 do projektu 
ustawy  o ustanowieniu 
„Programu modernizacji...”. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – Departament 
Budżetu 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

16 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
wielokrotności kwoty 
bazowej, stanowiącej 

W projekcie ustawy o 
ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży 
Granicznej Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 

Projekt rozporządzenia 
zakłada ustalenie od 1 
stycznia 2007 r. 
wielokrotności kwoty 
bazowej stanowiącej 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – Departament 
Budżetu 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 

w latach 2007- 2009” jednym z 
realizowanych zamierzeń jest 
wzmocnienie motywacyjnego 
systemu uposażeń 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, poprzez 
podwyższenie wskaźników 
wielokrotności kwoty bazowej 
stanowiącej przeciętne 
uposażenie funkcjonariuszy. 

Stosownie art. 103 ustawy z 
dnia 12 października 1990 r. o 
Straży Granicznej 
wielokrotność kwoty bazowej 
określa Rada Ministrów w 
formie rozporządzenia. 

przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej na 2,20, tj. 
wzrost o 0,15 w stosunku do 
roku poprzedniego. 
Wielkość wzrostu wynika z 
załącznika nr 4 do projektu 
ustawy  o ustanowieniu 
„Programu modernizacji...”. 

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

Projekt rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 20 lutego 
2004 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, 
zasad wynagradzania 
pracowników regionalnych izb 
obrachunkowych, wymaganych 
kwalifikacji oraz zasad ustalania 
ryczałtu, diet i zwrotu kosztów 
podróży pozaetatowych 
członków kolegiów izb (Dz. U. 
Nr 31, poz. 264 z 2005 r. Nr 40, 
poz. 379 oraz z 2006 r. Nr 38, 
poz. 262) zostanie opracowany 
w związku z tym, iż w projekcie 
ustawy budżetowej na rok 2007 
w części 80 – Regionalne izby 
obrachunkowe, w stosunku do 
roku bieżącego, ujęte zostały 
dodatkowe środki na 
podwyższenie przeciętnych 
miesięcznych wynagrodzeń 
pracowników regionalnych izb 
obrachunkowych. 

Zmiana rozporządzenia ma 
na celu wprowadzenie 
nowych wyższych stawek 
wynagrodzenia  
umożliwiających dokonanie 
od dnia 1 stycznia 2007 r. 
podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom RIO. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Małgorzata Maciak-
Wierzchoń – Departament 
Budżetu 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

18 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie warunków 
technicznych 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w  art. 15 ust. 5, art. 
20a ust. 2 oraz art. 28b ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca              
2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U.    

Projekt określi warunki 
techniczne umożliwiające 
ogłaszanie i udostępnianie 
aktów prawnych poprzez 
elektroniczne środki 
przekazu (Internet). 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Przemysław Szymański – 
Departament 
Informatyzacji 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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dokumentów 
elektronicznych 
zawierających akty 
normatywne, 
elektronicznych 
dzienników 
urzędowych oraz 
warunków ich 
publikowania i 
udostępniania 

z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 
267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 
73, poz. 501). 

19 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie Biuletynu 
Informacji 
Publicznej. 

21 lipca 2005 roku weszły w 
życie przepisy dodane przez art. 
44 ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących 
zadania publiczne. Przepisy te 
nowelizują ustawę z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 
153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 
240, poz. 2407) [dalej Ustawa], 
wprowadzając obowiązek 
określenia szczegółowych 
wymagań dotyczących układu 
ujednoliconego systemu stron 
Biuletynu Informacji Publicznej 
(BIP), a także zakresu i trybu 
przekazywania informacji 
niezbędnych do zamieszczenia 
na stronie głównej Biuletynu 
oraz wymagań dotyczących 
zabezpieczania treści informacji 
publicznych udostępnianych w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej. Projekt 
rozporządzenia stanowi 
wykonanie upoważnienia 
zawartego w artykule  9 ustawy. 

Projekt rozporządzenia 
przewiduje, iż 
dotychczasowa postać 
Biuletynu Informacji 
Publicznej zostanie 
zachowana, a wprowadzone 
zmiany mają na celu 
ułatwienie prowadzenia 
stron podmiotom 
zobowiązanym. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Michał Bukowski – 
Departament 
Informatyzacji 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

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

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba realizacja 
upoważnienia zawartego w art. 
6. ust. 1 ustawy o 
informatyzacji. 

Projekt ustanawia priorytety 
rozwoju informatyzacji w 
administracji publicznej, 
określa zadania publiczne, 
które będą prowadzone w 
formie elektronicznej oraz 
ustanawia plan działań na 
rzecz społeczeństwa 
informacyjnego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Agnieszka Suska-Buława 
– Departament 
Informatyzacji 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

21 Projekt Przyczyną opracowania Projekt umożliwi osobom, Minister Spraw Paweł Kwaśniak – Biuro www.bip.mswi   
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rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów 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 
(lub projekt 
rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie określenia  
gmin i miejscowości, 
w których stosuje się 
szczególne zasady 
odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów 
budowlanych 
zniszczonych lub 
uszkodzonych w 
wyniku działania 
żywiołu (Dz. U. Nr 
209, poz. 1544) – 
zmiana treści 
załącznika).  

projektu są szkody w obiektach 
budowlanych spowodowane 
przez zdarzenia o charakterze 
klęsk żywiołowych mających 
miejsce w pierwszej połowie 
2007 r. 

których obiekty budowlane 
zostały zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu, 
skorzystanie z 
uproszczonych procedur 
postępowania przed 
organami administracji 
architektoniczno-
budowlanej przewidzianych 
w ustawie z dnia 11 sierpnia 
2001 r. o szczególnych 
zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych 
zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu (Dz. U. Nr 
84, poz. 906). 

Wewnętrznych i 
Administracji 

do Spraw Usuwania 
Skutków Klęsk 
Żywiołowych 

a.gov.pl 

22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniające 
rozporządzenie w 
sprawie legitymacji 
służbowych oraz 
znaków 
identyfikacyjnych 
funkcjonariuszy SG. 

Przyczyną opracowania 
projektu jest potrzeba  
doprecyzowania sposobu 
noszenia znaku 
identyfikacyjnego 
funkcjonariusza Straży 
Granicznej. 

Celem projektu jest 
dodawanie do 
rozporządzenia załącznika 
nr 3 , który szczegółowo 
określi  sposób noszenia 
przez funkcjonariusza SG  
znaku identyfikacyjnego.   

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin Własnowolski – 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

23 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów  w sprawie 

Potrzeba wydania aktu wynika z 
konieczności realizacji 
upoważnienia z art. 147 m pkt 3 

Rozwiązania zawarte w 
projekcie  mają określić 
katalog dodatkowych 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Anna Lewicka – 
Rychlewska - Komenda 
Główna Straży Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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dodatkowych 
świadczeń 
przysługujących 
funkcjonariuszom 
Straży Granicznej w 
związku z 
delegowaniem do 
pełnienia służby w 
kontyngencie Straży 
Granicznej poza 
granicami państwa.   

ustawy z dnia12 października 
1990 r. Przepis ten został 
wprowadzony  do ustawy o 
Straży Granicznej ustawą z dnia 
22 kwietnia 2005 r. o zmianie 
ustawy o Straży Granicznej oraz 
niektórych innych ustaw. 

świadczeń (finansowych,  
rzeczowych) 
przysługujących 
funkcjonariuszom w 
związku z delegowaniem do 
pełnienia służby w 
kontyngencie. 
Zaproponowane rozwiązania 
uwzględniają istniejące 
regulacje w tym zakresie 
dotyczące żołnierzy 
niezawodowych pełniących 
służbę poza granicami 
państwa, a także przewidują 
nowe rozwiązania zgodne z 
treścią delegacji ustawowej. 

24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniające 
rozporządzenie z dnia 
30 listopada 2001 r. 
w sprawie warunków, 
jakim powinny 
odpowiadać  
pomieszczenia w 
jednostkach 
organizacyjnych 
Straży Granicznej 
przeznaczone dla 
osób zatrzymanych  
oraz regulaminu 
pobytu w tych 
pomieszczeniach.    

Proponowana zmiana ma na 
celu  uregulowanie norm 
żywnościowych dla osób 
przebywających w 
pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych w jednostkach 
terenowych Straży Granicznej.  

Projekt stanowi uzupełnienie 
obecnie obowiązujących 
przepisów określających 
warunki jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia 
w jednostkach 
organizacyjnych Straży 
Granicznej przeznaczone dla 
osób zatrzymanych oraz 
regulamin pobytu w tym 
pomieszczeniach. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin Własnowolski – 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie utworzenia 
strzeżonego ośrodka 
dla cudzoziemców w 
Przemyślu. 

Proponowane rozporządzenie 
ma na celu utworzenie 
strzeżonego ośrodka dla 
cudzoziemców w Przemyślu. 

W 2007 roku zostaną 
zakończone prace na 
uruchomieniem  w ramach 
struktur Bieszczadzkiego 
Oddziału Straży Granicznej  
w Przemyślu strzeżonego 
ośrodka dla cudzoziemców.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin Własnowolski – 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

26 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 

Proponowane rozporządzenie 
ma na celu utworzenie 
strzeżonego ośrodka dla 
cudzoziemców w Kętrzynie. 

W 2007 roku zostaną 
zakończone prace na 
uruchomieniem  w ramach 
struktur Warmińsko – 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin Własnowolski – 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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Administracji w 
sprawie utworzenia 
strzeżonego ośrodka 
dla cudzoziemców w 
Kętrzynie. 

Mazurskiego Oddziału 
Straży Granicznej  w 
Kętrzynie strzeżonego 
ośrodka dla cudzoziemców.  

27 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie utworzenia 
strzeżonego ośrodka 
dla cudzoziemców w 
Białymstoku. 

Proponowane rozporządzenie 
ma na celu utworzenie 
strzeżonego ośrodka dla 
cudzoziemców w Białymstoku. 

W 2007 roku zostaną 
zakończone prace na 
uruchomieniem  w ramach 
struktur Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej  
w Białymstoku strzeżonego 
ośrodka dla cudzoziemców.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin Własnowolski – 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie utworzenia 
strzeżonego ośrodka 
dla cudzoziemców w 
Białej Podlaskiej. 

Proponowane rozporządzenie 
ma na celu utworzenie 
strzeżonego ośrodka dla 
cudzoziemców w Białej 
Podlaskiej. 

W 2007 roku zostaną 
zakończone prace na 
uruchomieniem  w ramach 
struktur Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej  
w Białej Podlaskiej 
strzeżonego ośrodka dla 
cudzoziemców.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin Własnowolski – 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

29 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie oświadczeń 
funkcjonariuszy i 
pracowników Straży 
Granicznej o stanie 
majątkowym, 
majątku objętym 
małżeńską 
wspólnością  
majątkową, majątku 
osobistym swoich 
małżonków oraz osób 
pozostających we 
wspólnym 
gospodarstwie 
domowym. 

Projekt przygotowano w 
związku ze zmianą art. 91 a 
ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej, 
który otrzymał nowe brzmienie 
i obecnie stanowi delegacje do 
wydania przedmiotowego 
rozporządzenia. 

Celem projektu jest 
określenie wzoru 
oświadczenia majątkowego, 
tryb postępowania w 
sprawach oświadczeń  
majątkowych  składanych 
przez funkcjonariuszy i 
pracowników, ich 
małżonków  oraz osób 
pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 
terminy składania 
oświadczeń, podmioty 
właściwe do ich odbierania, 
sposób przeprowadzania 
analizy ich treści.     

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Mariusz Kowalczewski - 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

30 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba 
zwiększenia  planowanych 
nakładów na uposażenia 
funkcjonariuszy SG w latach 

Celem projektu jest 
podwyższenie uposażeń  w 
poszczególnych ich 
składnikach, zmiany dot. 
stanowisk służbowych i 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin Własnowolski – 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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sprawie uposażenia 
zasadniczego oraz 
dodatków do 
uposażenia 
funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. 

2007 – 2009, akceptacja założeń 
motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy SG. 

dodatków do uposażenia. 

31 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniające 
rozporządzenie w 
sprawie wykroczeń, 
za które 
funkcjonariusze 
Straży Granicznej są 
uprawnieni do 
nakładania grzywien 
w drodze mandatu 
karnego. 

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba 
wprowadzenia nowych 
przepisów przyczyni się do 
egzekwowania zachowań 
zgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawa, a zarazem do 
bardziej efektywnego ścigania 
sprawców wykroczeń,  
przyśpieszenie i skrócenie czasu 
wymierzania kary dla sprawcy 
wykroczenia poprzez 
możliwość rezygnacji w 
niektórych przypadkach 
kierowania wniosków o 
ukaranie do sądów rejonowych 
w zamian za nałożenie mandatu 
karnego. 

Celem projektu jest 
rozszerzenie uprawnień 
funkcjonariuszy SG do 
nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego o 
wykroczenia  określone w 
art. 51, 97, 141 i 147 
kodeksu wykroczeń, 
Art. 81 ustawy z 14 lipca 
2006 r. o wjeździe na 
terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium  
obywateli państwa 
członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich 
rodzin 
Wykreślenie art. 210  ust. 1 
pkt 5 ustawy – Prawo 
lotnicze  w związku z 
wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego o 
niezgodności art. 210 ust. 1 
pkt 5 z art. 42 ust. 1 
Konstytucji polskiej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Arkadiusz Olejnik - 
Komenda Główna Straży 
Granicznej  

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

32 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie wzoru flagi  
oraz oznakowania 
jednostek 
pływających i 
statków powietrznych  
SG. 

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba zmiany 
wynika z e zmiany nazewnictwa  
- znak rozpoznawczy na znak 
rejestracyjny oraz konieczność 
oznakowania poduszkowców 
znajdujących się na 
wyposażeniu SG. 

Celem projektu jest zmiana 
nazewnictwa oraz określenie  
wzoru oznakowania 
poduszkowców. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Roman Wojciechowski - 
Komenda Główna Straży 
Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

33  Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniające 
rozporządzenie w 

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba 
ograniczenia wydatków 
związanych z wypłatą 
przedmiotowego równoważnika  
dla emerytów. 

Celem projektu jest 
uchylenie § 10 
rozporządzenia oraz 
zawarcie w rozporządzeniu 
wymogu składania 
dokumentów 
potwierdzających tytuł do 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Anna Malicka - Komenda 
Główna Straży Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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sprawie wysokości i 
warunków 
przyznawania 
funkcjonariuszom SG 
równoważnika 
pieniężnego za 
remont zajmowanego 
lokalu mieszkalnego 
oraz szczegółowych 
warunków jego 
zwrotu, a także 
postępowania w 
przypadku zbiegu 
uprawnień do jego 
otrzymania. 

zajmowanego lokalu 
mieszkalnego. 

34 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji zm. 
rozporządzenie w 
sprawie 
przeprowadzania 
postępowania 
dyscyplinarnego 
wobec 
funkcjonariuszy SG. 

Przyczyną opracowania 
projektu jest potrzeba 
dostosowania  obowiązującego 
rozporządzenia do zm. 
wprowadzonych do przepisów 
dyscyplinarnych ustawą z dnia 
22 kwietnia 2005 r. o zmianie 
ustawy o SG oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.nr 90, po. 
757), a nadto doprecyzowanie 
kwestii budzących wątpliwości 
interpretacyjne na gruncie 
obecnie obowiązujących 
przepisów lub dotychczas nie 
uregulowanych, a istotnych dla 
procedury dyscyplinarnej. 

Celem projektu jest 
precyzyjne określenie 
zakresu władzy 
dyscyplinarnych 
podmiotów, uprawnionych 
w myśl ustawy do 
wymierzania kary 
dyscyplinarnej. 
1. Dookreślenie zakresu 
stosowania instytucji nie 
wszczynania postępowania 
dyscyplinarnego . 
2. Dookreślenie przepisów 
określających sposób 
prowadzenia rozmów 
dyscyplinujących i rozmów 
stanowiących wykonanie 
określonych kar 
dyscyplinarnych. 
3. Wprowadzenie 
instytucji wyłączenia 
zarzutów, do odrębnych 
postępowań 
dyscyplinarnych. 
4. Wprowadzenie zasady, 
że dwukrotne 
nieusprawiedliwione nie 
stawienie się obwinionego w 
celu zapoznania się z aktami 
postępowania jest 
równoznaczne z odmową 
zapoznania się z tymi 
aktami.   
5. Doprecyzowanie zasad 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Michał Nowakowski – 
Lipka - Komenda Główna 
Straży Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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postępowania w sprawach 
funkcjonariuszy 
przywróconych do służby, 
wobec których umorzone 
wcześniej postępowania w 
związku z rozwiązaniem 
stosunku służbowego 
powinny zostać wznowione. 
6. Doprecyzowanie zasad 
ustalania właściwości 
podmiotów w sprawach o 
wznowienie postępowania 
dyscyplinarnego. 

35 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów  w sprawie 
równorzędności 
stopni policyjnych, 
Urzędu Ochrony 
Państwa, Agencji 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, 
Służby 
Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby 
Wywiadu 
Wojskowego, Biura 
Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby 
Więziennej i stopni 
wojskowych ze 
stopniami 
służbowymi Straży 
Granicznej. 

Wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 
61 ust. 4 ustawy z dnia 12 
października 1990 r. w 
brzmieniu wprowadzonym art. 
15 pkt 1 ustawy z dnia 9 
czerwca 2006 r.  – Przepisy 
wprowadzające ustawę o 
Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego oraz 
ustawę o służbie 
funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Wywiadu 
Wojskowego (Dz. U. Nr 104, 
poz. 711). 

Celem projektu jest 
umożliwienie uznawania 
stopni SWW i SKW jako 
równorzędnych stopniom 
służbowych SG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Michał Nowakowski – 
Lipka - Komenda Główna 
Straży Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

36 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie sposobu i 
trybu zaliczania 
okresów służby i 
pracy do wysługi lat 
uwzględnianej przy 
ustaleniu wzrostu 
uposażenia 
zasadniczego 

Wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 
61 ust. 4 ustawy z dnia 12 
października 1990 r. w 
brzmieniu wprowadzonym art. 
15 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2006 r.  – Przepisy 
wprowadzające ustawę o 
Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego oraz 
ustawę o służbie 
funkcjonariuszy Służby 

Celem projektu jest 
uwzględnienie w przepisach 
wykonawczych do ustawy o 
SG regulujących sposobu i 
trybu zaliczania okresów 
służby i pracy do wysługi lat 
uwzględnianej przy 
ustaleniu wzrostu 
uposażenia zasadniczego 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej także okresów 
służby w SWW, SKW i 
CBA. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Michał Nowakowski – 
Lipka - Komenda Główna 
Straży Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. 

Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Wywiadu 
Wojskowego (Dz. U. Nr 104, 
poz. 711) oraz art. 154 pkt 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o CBA (Dz.U. Nr 104, poz. 
708). 

37 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji zm. 
rozporządzenie w 
sprawie okresowego 
opiniowania 
funkcjonariuszy SG 
(Dz. U. Nr 86, poz. 
787 ze zm.) 

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba 
wprowadzenia instytucji 
corocznej oceny 
funkcjonariuszy SG. 

Celem projektu jest 
wprowadzenie w ramach 
opiniowania służbowego 
corocznych pisemnych ocen 
funkcjonariuszy. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Michał Nowakowski – 
Lipka - Komenda Główna 
Straży Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

38 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie rozkładu 
czasu służby. 

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba  
uporządkowania i rozszerzenia 
definicji używanych w 
rozporządzeniu, potrzeba 
szczegółowego uregulowania 
kwestii dot. rozliczania czasu 
podróży służbowej 
funkcjonariuszy SG, potrzeba  
uwzględnienia zmian w 
strukturze organizacyjnej SG. 

Szczegółowe uregulowanie 
rozliczania czasu podróży 
służbowej funkcjonariuszy 
SG  pozwoli na rozwianie 
wsz4lkich wątpliwości 
interpretacyjnych  w 
zakresie prawidłowego i 
jednolitego wyliczania czasu 
służby funkcjonariuszy; 
wprowadza się nowy 
lotniczy rozkład czasu 
służby na stanowiskach 
służbowych załóg i obsługi 
naziemnej statków 
powietrznych SG, 
wprowadza się nowe 
rozwiązanie dot. okresu 
wypoczynku udzielanego 
funkcjonariuszowi 
pełniącemu służbę w 
załogowym rozkładzie czasu 
służby,  doprecyzowuje się 
zasady i tryb udzielania 
czasu wolnego 
przysługującego 
funkcjonariuszowi  w 
zamian za 
ponadnormatywny  czas 
służby.    

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Michał Nowakowski – 
Lipka - Komenda Główna 
Straży Granicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

39 Projekt 
rozporządzenia 

Przyczyną opracowania 
projektu jest potrzeba 

Celem projektu jest: 
1) przyjęcie zasady 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 

Zbigniew Lichocki 
Grażyna Olesińska – 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniające 
rozporządzenie w 
sprawie opłat za 
lokale mieszkalne 
zarządzane przez 
Zarząd Zasobów 
Mieszkaniowych 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji. 

dokonania zmian w aktualnie 
obowiązującym systemie opłat 
za używanie lokali 
mieszkalnych oraz opłat 
pośrednich uiszczanych przez 
osoby posiadające tytuł prawny 
do zamieszkiwania w lokalach 
mieszkalnych, będących 
własnością Skarbu Państwa  
i pozostających w trwałym 
zarządzie Zarządu Zasobów 
Mieszkaniowych MSWiA. 

obliczania opłaty za 
używanie lokali 
mieszkalnych na 
poszczególne budynki, bądź 
ich grupy, w zależności od 
ich usytuowania oraz 
systemu zaopatrywania w 
media i inne usługi związane 
z administrowaniem 
poszczególnymi 
nieruchomościami 
(podyktowane jest to m.in. 
ponoszonymi kosztami 
administrowania, 
konserwacji, utrzymania 
zieleni, kosztami 
związanymi  
z utrzymaniem czystości, 
które często są kosztami 
wspólnymi w odniesieniu do 
kilku budynków 
mieszkalnych wchodzących 
w skład jednego osiedla 
mieszkaniowego). 
2) precyzyjne określenie 
zasad sporządzania 
kalkulacji stanowiącej 
podstawę do ustalania opłat 
za używanie lokali 
mieszkalnych. 
3) wprowadzenie 
możliwości bieżącego 
korygowania opłat za 
używanie lokali 
mieszkalnych, stosownie do 
faktycznie ponoszonych 
kosztów w tym zakresie. 

Administracji Toruń – Zarząd Zasobów 
Mieszkaniowych 

40 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w/s 
szczegółowych 
warunków 
bezpieczeństwa i 
higieny służby 
strażaków 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Wypełnienie delegacji art. 29 a 
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 
96, poz. 667 z późn. zm.). 

Projekt określa szczegółowe 
warunki bezpieczeństwa i 
higieny pracy strażaków 
PSP; wymagania w zakresie 
wyposażenia strażaków w 
środki ochrony 
indywidualnej; wymagania 
w zakresie zabezpieczenia 
medycznego strażaków 
podczas akcji ratowniczych, 
ćwiczeń i szkolenia; 
zapewnienie bezpieczeństwa 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marcin Jończyk – 
Komenda Główna 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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i higieny służby podczas 
akcji ratowniczych, ćwiczeń 
i szkolenia. 

41 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w/s 
szczegółowych zasad 
organizacji 
krajowego systemu 
ratowniczo-
gaśniczego. 

Szczegółowa analiza 
funkcjonowania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego 
(ksrg) wykazuje konieczność 
zmian mających na celu 
udoskonalenie zasad 
funkcjonowania ksrg na 
obszarze powiatu, województwa 
i kraju. 

Zmiany w ksrg dotyczą: 
• organizacji 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 na 
potrzeby ksrg, 

• organizacji odwodów 
operacyjnych, 

 organizacji stanowisk 
kierowania. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Grażyna Leoncewicz - 
Komenda Główna 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

42 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w/s 
wysokości środków 
finansowych w 2007 
r. i ich podziału 
między jednostki 
ochrony 
przeciwpożarowej 
działające w ramach 
KSRG. 

Rozporządzenie wydawane 
corocznie - art. 33  ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229, z późn. zm.). 

Projekt określa kwotę 
dotacji z budżetu państwa na 
rok 2007 i jej podział na 
jednostki ochrony 
przeciwpożarowej działające 
w ramach KSRG. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jacek Kądziela - Komenda 
Główna Państwowej 
Straży Pożarnej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

43 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie zakresu, 
szczegółowych 

Konieczność nowelizacji 
rozporządzenia wynika z 
potrzeby uszczegółowienia 
wymagań operacyjnych 
względem jednostek ochrony 
przeciwpożarowej aspirujących 
do włączenia do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego 
(ksrg). 

Nowelizacja będzie 
dotyczyć doprecyzowania: 
• Wyposażenia 

sprzętowego 
niezbędnego do 
realizacji podstawowego 
pakietu zadań 
postawionych przed 
jednostką należącą do 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jacek Kądziel - Komenda 
Główna Państwowej 
Straży Pożarnej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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warunków i trybu 
włączania jednostek 
ochrony 
przeciwpożarowej do 
krajowego systemu 
ratowniczo-
gaśniczego. 

Projekt przewiduje 
doprecyzowanie również 
zapisów o konsekwencjach nie 
wypełnienia przez jednostkę 
wezwania właściwego 
miejscowo KP/KM PSP o 
przywrócenie w jednostce stanu 
określonego w porozumieniu 
między właściwym miejscowo 
KM/KP PSP, podmiotem 
tworzącym jednostkę oraz tą 
jednostką. 

ksrg, 
• Powiadamiania i 

alarmowania jednostek 
ochrony ppoż., 

• Wyposażenia 
sprzętowego 
niezbędnego do 
realizacji ewentualnych 
zadań specjalistycznych 
w rozumieniu przepisów 
o organizacji ksrg. 

Wprowadzenie zapisów o 
wygaśnięciu decyzji o 
włączeniu jednostki ochrony 
ppoż. do ksrg. 

44 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 
8 września 2006 r. w 
sprawie uposażenia 
strażaków 
Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz. U. Nr 
167, poz. 1189). 

Przyczyną opracowania 
projektu jest brak uregulowań 
prawnych normujących kwestię 
przyznania strażakowi dodatku 
za wykonywanie innych 
zleconych dodatkowych zadań 
służbowych oraz systemu 
wynagradzania strażaka. 

Celem projektu jest 
zastąpienie jednej (stałej) 
stawki uposażenia 
zasadniczego w grupie, 
przedziałem kwotowym dla 
danej grupy. 
Wprowadzeniu dodatku 
specjalnego w wysokości do 
30% uposażenia 
zasadniczego i dodatku za 
stopień mającego charakter 
dodatku motywacyjnego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jacek Kądziela - Komenda 
Główna Państwowej 
Straży Pożarnej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

45 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków i trybu 
przyznawania 
strażakom nagród 
rocznych i zapomóg 
dla strażaków. 

Dotychczasowe rozwiązanie 
należy uznać za wyjątkowo 
niekorzystne na tle uregulowań 
dotyczących ogółu 
pracowników sfery budżetowej. 
Konieczność wzmocnienia 
motywacyjnego charakteru 
systemu nagrodowego 
strażaków. 

Celem projektu jest zmiana 
wysokości funduszu nagród 
i zapomóg dla strażaków. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jacek Kądziela - Komenda 
Główna Państwowej 
Straży Pożarnej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

46 Projekt 
rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie 
nadania Statutu 
Komendzie Głównej 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Zadania Biura do Spraw 
Ochrony Ludności i Obrony 
Cywilnej KG PSP w zakresie 
obrony cywilnej naruszają 
kompetencje Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju oraz szefów 
obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin. 

Celem projektu jest zmiana 
zadań Biura do Spraw 
Ochrony Ludności i Obrony 
Cywilnej KG PSP w 
zakresie obrony cywilnej. 

Likwidacja Rady 
Programowej do spraw 
ochrony dóbr kultury przed 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Grzegorz Abgarowicz –
Departament Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw 
Obronnych  

 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  



 20

Zgodnie z obowiązującymi 
aktami prawnymi to Szef 
Obrony Cywilnej Kraju 
dokonuje oceny stanu 
przygotowań obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin 
oraz uzgadnia projekt planu 
obrony cywilnej państwa z 
Ministrem Obrony Narodowej 
oraz z innymi właściwymi 
ministrami. 

Istnienie Rady Programowej do 
spraw ochrony dóbr kultury 
przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami w Komendzie 
Głównej PSP było uzasadnione 
jedynie wtedy gdy Szefem 
Obrony Cywilnej Kraju był 
Komendant Główny PSP. Z 
powodu powierzenia 
obowiązków Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju 
Podsekretarzowi Stanu w 
MSWiA ww. Rada powinna 
wpisywać się w obecną 
strukturę organów obrony 
cywilnej. 

nadzwyczajnymi 
zagrożeniami w Komendzie 
Głównej PSP.  
 

47 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 
sprawie 
kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. 

Realizacja upoważnienia 
ustawowego z art. 16 ust. 2 
ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym. 

Celem projektu jest 
określenie sposobu i 
organizacji szkoleń w 
zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, 
uzyskania tytułu ratownika, 
oraz aktualizacji wiedzy w 
zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy przez 
funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej 
oraz Biura Ochrony Rządu 
oraz pracowników tych 
służb oraz żołnierzy 
pełniących służbę w Siłach 
Zbrojnych RP i 
pracowników resortu 
Obrony Narodowej. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Wojciech Radecki -  
Departament Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw 
Obronnych  

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

48 Projekt Dostosowanie przepisów prawa Celem projektu jest Minister Spraw Wojciech Radecki -  www.bip.mswi   
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rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
określenia warunków 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w 
górach, pływających, 
kąpiących się i 
uprawniających 
sporty wodne. 

do rozwijających się nowych 
gałęzi sportu (snowboarding). 
Poprawa bezpieczeństwa w 
górach i nad wodami. 

doprecyzowanie zadań osób 
prawnych  fizycznych, 
organów samorządu 
terytorialnego. 

Wewnętrznych i 
Administracji 

Departament Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw 
Obronnych  

a.gov.pl 

49 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie warunków  
i sposobów 
wykonywania 
kontroli w lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
prowadzenia kontroli  
w lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

50 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie sposobu 
prowadzenia rejestru 
statków powietrznych 
lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
prowadzenia rejestru 
statków powietrznych lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

51 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i 
Administracji  w 
sprawie sposobu 
sprawowania 
zdatności statków 
powietrznych lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
określania zdatności statków 
powietrznych lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

52 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie zasad 
bezpieczeństwa 
eksploatacji statków 
powietrznych lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
bezpiecznej eksploatacji 
statków powietrznych lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

53 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
eksploatacji lotnisk lspp 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie wymagań 
technicznych i 
warunków 
eksploatacji lotnisk 
lspp. 

publicznego. Publicznego 

54 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie prowadzenia 
rejestru lotnisk lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
prowadzenia rejestru lotnisk 
lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

55 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i  
Administracji  w 
sprawie organizacji i 
sposobu 
funkcjonowania 
lotniskowych 
organów ruchu 
lotniczego lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
organizacji i sposobu 
funkcjonowania 
lotniskowych organów 
ruchu lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

56 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie wymagań 
technicznych i 
sposobu prowadzenia 
ewidencji lądowisk 
lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
prowadzenia ewidencji 
lądowisk lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

57 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie sposobu 
prowadzenia rejestru 
lotniczych urządzeń 
naziemnych lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
prowadzenia rejestru 
lotniczych urządzeń 
naziemnych lspp. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

58 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
funkcjonowania personelu 
lotniczego lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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Administracji  w 
sprawie personelu 
lotniczego lspp 

59 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie badań 
lotniczo-lekarskie 
personelu lotniczego 
lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
specjalistycznego nadzoru 
medycznego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

60 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie organizacji 
systemu BL lspp. 

Realizacja upoważnienia 
zawartego w ustawie  o 
lotnictwie służb porządku 
publicznego. 

Celem projektu jest 
uregulowanie zasad 
funkcjonowania systemu 
Bezpieczeństwa Lotniczego 
w strukturach lspp. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jan Urbaniak – 
Departament 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

61 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 
2 marca 2004 r. w 
sprawie organu 
emerytalnego 
właściwego do 
ustalenia prawa do 
zaopatrzenia 
emerytalnego 
funkcjonariuszy 
Policji, Urzędu 
Ochrony Państwa, 
Agencji 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, 
Straży Granicznej, 
Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz 
ich rodzin (Dz. U. 43, 
poz. 405 oraz z 2006 
r. Nr 119, poz. 817). 

1. Z dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 
104, poz. 708) funkcjonariusze 
tej formacji objęci zostali 
policyjnym zaopatrzeniem 
emerytalnym. Upoważnienie do 
wydania rozporządzenia w 
spawie organu emerytalnego 
(…) nie uległo wprawdzie 
zmianie, jednakże nowe 
brzmienie otrzymał pkt 1 w art. 
32 ust. 1 ustawy z dnia 18 
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, 
poz. 67 z późn. zm.), w którym 
wskazano, że w stosunku do 
funkcjonariuszy CBA prawo do 
zaopatrzenia emerytalnego oraz 
wysokość świadczeń z tego 
tytułu ustala w formie decyzji 
organ emerytalny określony 

Zmiana polegać będzie na 
dodaniu w tytule oraz w §1 
rozporządzenia po 
wyrazach: „Agencji 
Wywiadu” wyrazów: 
„Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego”. 
Zmiana obejmie §5 
rozporządzenia i określać 
będzie nową strukturę 
organizacyjną ZER 
MSWiA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Anna Kozieł – Zakład 
Emerytalno - Rentowy 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. 
Zmiana ma zapobiec powstaniu 
wątpliwości interpretacyjnych 
co do zakresu stosowania 
rozporządzenia. 
 
2. W związku z potrzebą 
reorganizacji Zakładu 
Emerytalno-Rentowego 
MSWiA, obsługującego 
realizację zadań organu 
emerytalnego – Dyrektora 
Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSWiA, niezbędna 
jest zmiana rozporządzenia w 
zakresie określenia struktury 
organizacyjnej ZER MSWiA. 
Zmiana zapewnić ma 
usprawnienie nadzoru 
funkcjonalnego, 
zracjonalizowanie organizacji 
pracy oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 
18 października 2004 
r. w sprawie trybu 
postępowania i 
właściwości organu w 
zakresie zaopatrzenia 
emerytalnego 
funkcjonariuszy 
Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, 
Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu 
i Państwowej Straży 
Pożarnej oraz ich 
rodzin 
(Dz. U. Nr 239, poz. 
2404). 

Rozporządzenie wymaga 
zmiany w przedmiocie objęcia 
jego zakresem podmiotowym 
funkcjonariuszy CBA. Ponadto 
na mocy art. 162 pkt 12 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2006 r. o 
Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 
104, poz. 708) nowe brzmienie 
otrzymał art. 38 ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji (…), 
zawierający upoważnienie w 
przedmiocie uregulowania trybu 
postępowania i właściwości 
organu w sprawach 
zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszy oraz 
uprawnionych członków ich 
rodzin. W przepisie tym 
wprowadzono wymóg 
zasięgnięcia przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych opinii Szefa 
Centralnego Biura 

Zmiana polegać będzie na 
dodaniu w tytule 
rozporządzenia, w §1 w pkt 
1, w §6 w ust. 2, w §7 w ust. 
1, w §14 w ust. 1 w pkt 1-4 i 
w pkt 7 lit. b oraz w ust. 2 i w 
§30 ust. 1, po wyrazach 
„Agencji Wywiadu” 
wyrazów „Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego”. 
Projekt rozporządzenia 
podlegać będzie 
zaopiniowaniu przez Szefa 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Anna Kozieł – Zakład 
Emerytalno - Rentowy 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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Antykorupcyjnego odnośnie 
kwestii regulowanych 
niniejszym rozporządzeniem. 

63 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
sposobu i trybu 
dokonywania ocen 
kwalifikacyjnych 
pracowników 
samorządowych. 

Projekt rozporządzenia stanowi 
wypełnienie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 
17 ust. 6 ustawy z dnia 22 
marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1593 z późn. 
zm.). 

Projekt szczegółowo określa 
zasady i tryb dokonywania 
okresowej oceny 
kwalifikacyjnej 
pracowników 
samorządowych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Katarzyna Golat, - 
Dyrektor Departamentu 
Administracji  Publicznej 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

64 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie sposobu 
dokumentowania 
prowadzonej przez 
Policję kontroli 
operacyjnej, 
przechowywania i 
przekazywania 
wniosków, zarządzeń 
i materiałów 
uzyskanych podczas 
stosowania tej 
kontroli, a także 
przetwarzania i 
niszczenia tych 
materiałów (art. 19 
ust. 21 ustawy o 
Policji). 

Propozycja wynika ze zmiany 
ustawy o Policji w zakresie art. 
19. 

Zmiany mają wyłącznie 
charakter dostosowawczy do 
zmienionych przepisów 
ustawowych i polegają 
przede wszystkim na 
rezygnacji z przepisów 
mających źródło w 
uchylonych przepisach 
ustawowych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

A. Trela  - Dyrektor Biura 
Kryminalnego KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

65 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie 
przetwarzania przez 
Policję danych 
osobowych i innych 
informacji o osobach 
(art. 20 ust. 19 ustawy 
o Policji w brzmieniu 
nadanym ustawą z 
dnia 21 lipca 2006 r. 
o zmianie ustawy o 
Policji oraz 

Propozycja wynika ze zmiany 
ustawy o Policji w zakresie art. 
20. 

Celem projektu jest 
dostosowanie do 
zmienionych przepisów 
ustawy o Policji wyrażające 
się w przez określeniu trybu 
gromadzenia, sposobów 
przetwarzania danych 
osobowych, o osobach 
podejrzanych o popełnienie 
przestępstw ściganych z 
oskarżenia publicznego, 
nieletnich dopuszczających 
się czynów zabronionych 
przez ustawę jako 
przestępstwa ścigane z 
oskarżenia publicznego, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Karol GRZYBOWSKI -
Dyrektor BWK KGP  
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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niektórych innych 
ustaw - Dz. U. Nr 
158, poz. 1122). 

osobach o nieustalonej 
tożsamości lub usiłujących 
ukryć swą tożsamość oraz 
osobach poszukiwanych, 
także bez ich wiedzy i 
zgody, rodzajów służb 
policyjnych uprawnionych 
do korzystania z tych 
zbiorów, wzorów 
dokumentów 
obowiązujących przy 
przetwarzaniu danych oraz 
sposobu oceny danych pod 
kątem ich przydatności w 
prowadzonych 
postępowaniach z 
uwzględnieniem potrzeby 
ochrony danych przez 
nieuprawnionym dostępem i 
przesłanek zaniechania 
zbierania określonych 
rodzajów informacji. 

66 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie 
szczegółowych zasad 
prowadzenia 
postępowania w 
stosunku do 
funkcjonariuszy SG, 
BOR, PSP, ABW, 
AW SWW, SKW lub 
CBA (art. 25a ust. 5 
ustawy o Policji w 
brzmieniu nadanym 
ustawa z dnia 21 lipca 
2006 r. o zmianie 
ustawy o Policji oraz 
niektórych innych 
ustaw  - Dz. U. Nr 
158, poz. 1122). 

Dodanie do ustawy o Policji art. 
25a umożliwiającego 
przeniesienia do służby w 
Policji funkcjonariuszy z innych 
służb mundurowych wymaga 
uregulowania kwestii 
zawiązanych z ich 
kwalifikacjami zawodowymi do 
służby w Policji, a także m. in. 
zagadnień dotyczących 
równorzędności okresów służby 
i stażu.  
 

Celem projektu jest 
dostosowanie do zmienionej 
ustawy o Policji przez 
określenie zasad 
prowadzenia postępowania 
w stosunku do 
funkcjonariuszy SG, BOR, 
PSP, ABW, AW, SWW, 
SKW lub CBA z 
uwzględnieniem 
szczególnych kwalifikacji 
predestynujących do służby 
w Policji, równorzędności 
okresów służby i stażu, 
należności oraz uzyskanych 
w dotychczasowych 
jednostkach kwalifikacji 
zawodowych z policyjnymi. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

67 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 

Nowelizacja ustawy polega na 
likwidacji szkoleń zawodowych 
specjalistycznych, co przesądza 
o konieczności określenia 
wymagań w zakresie 

Celem projektu jest 
dostosowanie do zmienionej 
ustawy o Policji przez 
uregulowanie kwestii 
wymagań w zakresie 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ  - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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sprawie wymagań w 
zakresie 
wykształcenia, 
kwalifikacji 
zawodowych i stażu 
służby, jakim 
powinni odpowiadać 
policjanci na 
stanowiskach 
komendantów Policji 
i innych stanowiskach 
służbowych (art. 34 
ust. 4 pkt 1 ustawy o 
Policji) w brzmieniu 
nadanym ustawa z 
dnia 21 lipca 2006 r. 
o zmianie ustawy o 
Policji oraz 
niektórych innych 
ustaw - Dz. U. Nr 
158, poz. 1122). 

wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych i stażu służby w 
odniesieniu do wszystkich 
policjantów. 
 

wykształcenia , kwalifikacji  
zawodowych i stażu służby. 

68 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji   w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków odbywania 
szkoleń zawodowych 
oraz doskonalenia 
zawodowego w 
Policji (art. 34 ust. 4 
pkt 2 ustawy o Policji 
w brzmieniu 
nadanym ustawa z 
dnia 21 lipca 2006 r. 
o zmianie ustawy o 
Policji oraz 
niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 158, 
poz. 1122). 

Dokonana ustawą o Policji 
zmiana treści przepisu 
upoważniającego dotyczy 
zmiany zakresu spraw 
przekazanych do uregulowania 
rozporządzeniem oraz 
wytycznych dotyczących jego 
treści.  
 

Należy precyzyjnie określić, 
jakie warunki w zakresie 
szkoleń zawodowych 
powinien spełniać policjant 
do pełnienia służby na 
danym stanowisku 
służbowym (rodzaj 
odbytego szkolenia 
zawodowego). 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ  - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

69 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie określenia 
trybu i warunków 

Nowelizacja ustawy umożliwiła 
przeprowadzanie dodatkowych 
procedur określających 
predyspozycje policjantów do 
pełnienia służby na niektórych 
stanowiskach lub w niektórych 
komórkach organizacyjnych.  

Celem projektu jest 
dostosowanie do zmienionej 
ustawy o Policji przez 
określenie trybu i warunków 
ustalania zdolności 
fizycznej, psychicznej do 
służby na określonych 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ  - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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ustalania zdolności 
fizycznej, psychicznej 
do służby na 
określonych 
stanowiskach lub w 
komórkach 
organizacyjnych i 
przeprowadzania 
badań 
psychofizycznych, 
(art. 35a ust. 5 ustawy 
o Policji w brzmieniu 
nadanym ustawa z 
dnia 21 lipca 2006 r. 
o zmianie ustawy o 
Policji oraz 
niektórych innych 
ustaw - Dz. U. Nr 
158, poz. 1122). 

 stanowiskach lub w 
komórkach organizacyjnych 
i przeprowadzania badań 
psychofizycznych 
wskazując wykaz komórek 
organizacyjnych 
uprawnionych do 
przeprowadzania takich 
badań, wykaz komórek i 
stanowisk na których 
badania są możliwe oraz 
zakres i ramową metodykę 
badań na każde ze 
stanowisk. O poddaniu 
procedurze będzie 
rozstrzygać specyfika i 
charakter służby. 
 

70 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie określenia 
sposobu i trybu 
mianowania 
policjantów na 
stopnie policyjne (art. 
57 ustawy o Policji w 
brzmieniu nadanym 
ustawa z dnia 21 lipca 
2006 r. o zmianie 
ustawy o Policji oraz 
niektórych innych 
ustaw  - Dz. U. Nr 
158, poz. 1122). 

Konieczność wydania 
rozporządzenia  wynika z 
nowego brzmienia 
upoważnienia. Zmiana zakresu 
spraw przekazanych do 
uregulowania rozporządzeniem 
oraz wytycznych dotyczących 
jego treści. 

Celem projektu jest 
dostosowanie do zmienionej 
ustawy o Policji przez 
uregulowanie warunków 
przystąpienia do egzaminu 
oficerskiego, terminów jego 
składania oraz jednostek 
Policji właściwych do jego 
przeprowadzania oraz 
określenie procedury 
mianowania na stopień 
policyjny. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

71 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie trybu 
postępowania z 
oświadczeniami 
majątkowymi 
policjantów i sposobu 
ich analizy oraz trybu 
publikowania 

Konieczność wydania 
rozporządzenia wynika z nowej 
treści art. 62 ustawy o Policji. 

Celem projektu jest 
dostosowanie do zmienionej 
ustawy o Policji. Przewiduje 
się udział służb ochrony 
informacji niejawnych i 
służb wywiadu 
kryminalnego oraz spraw 
wewnętrznych w analizie 
oświadczeń majątkowych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Dariusz JANKOWSKI -
p.o. Dyrektor BOIN KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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oświadczeń 
majątkowych osób 
pełniących funkcje 
organów Policji (art. 
62 ust. 8 ustawy o 
Policji w brzmieniu 
nadanym ustawą z 
dnia 21 lipca 2006 r. 
o zmianie ustawy o 
Policji oraz 
niektórych innych 
ustaw  - Dz. U. Nr 
158, poz. 1122). 

72 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie w 
sprawie pomocy 
finansowej na 
uzyskanie lokalu 
mieszkalnego lub 
domu 
jednorodzinnego 
przez policjantów 
(art. 94 ust. 2 ustawy 
o Policji). 

Przyczyną opracowania 
projektu jest potrzeba 
dostosowania zmienianego 
rozporządzenia do 
nowowprowadzonego ust. 1a w 
art. 94 ustawy o Policji. 

W obecnym stanie prawnym 
kwestie żądania zwrotu ww. 
pomocy finansowej 
szczegółowo reguluje 
również § 5 ust. 1 
rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 17 
października 2001 r. w 
sprawie pomocy finansowej 
na uzyskanie lokalu 
mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego przez 
policjantów  (Dz. U. Nr 131, 
poz. 1468). Ww. przepis nie 
obejmuje jednak obowiązku 
zwrotu pomocy finansowej 
w przypadku, o którym 
mowa w art. 94 ust. 1a 
ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji. W 
nowelizowanym 
rozporządzeniu przewiduje 
się obowiązek zwrotu takiej 
pomocy również w 
przypadkach, o którym 
mowa w art. 94 ust. 1a 
ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji.  
Projekt rozporządzenia 
określa właściwość 
poszczególnych organów 
Policji do wydawania 
decyzji w sprawach 
przyznawania, odmowy 
przyznania albo zwrotu 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Dariusz Szałkowski  - p.o. 
Zastępca Dyrektora BLP 
 

www.bip.mswi
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pomocy finansowej, 
udzielonej na uzyskanie 
lokalu mieszkalnego w 
spółdzielni mieszkaniowej 
albo domu jednorodzinnego 
lub lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną 
nieruchomość. 

73 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów  w sprawie 
określenia liczby 
poborowych oraz 
żołnierzy rezerwy, 
którzy w 2008 r. 
mogą być powołani 
do czynnej służby 
wojskowej, służby w 
obronie cywilnej oraz 
służbach i formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.   

Propozycja wynika z 
konieczności zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania 
Policji i stanowi kontynuację 
procedury doboru do służby 
kandydackiej w oddziałach 
prewencji Policji - 
wykorzystanie poborowych do 
wzmocnienia jednostek 
organizacyjnych Policji w 
realizacji zadań 
administracyjno-porządkowych. 

Celem projektu jest 
określenie liczby 
poborowych, którzy mogą 
być wcieleni do służby 
kandydackiej w oddziałach 
prewencji Policji i na tej 
podstawie rozdysponowanie 
limitu wcieleń przez KGP na 
poszczególne KWP/KSP.  

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ  - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

74 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji  w 
sprawie terminów 
kierowania 
poborowych do 
służby w formacjach 
uzbrojonych 
niewchodzących w 
skład Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 
zwalniania z tej 
służby w 2008 r.  

Propozycja wynika z 
konieczności zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania 
Policji i stanowi kontynuację 
procedury doboru do służby 
kandydackiej w oddziałach 
prewencji Policji. 

Celem projektu jest 
dostosowanie terminów 
wcieleń i zwalniania 
poborowych ze służby 
kandydackiej w oddziałach 
prewencji Policji KWP/KSP 
do warunków lokalowych i 
środków finansowych 
umożliwiających wdrażanie 
służby kandydackiej. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ  - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
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75 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 
23 stycznia 2006 r. w 

Przyczyna wprowadzenia 
zmiany wynika z konieczności 
zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania procedury 
doboru do służby w Policji. 

Regulacja ma zapewnić m. 
in. rozpoczęcie procedury z 
chwilą złożenia podania, 
stworzenie zamkniętego 
katalogu sytuacji 
skutkujących przerwaniem 
postępowania 
kwalifikacyjnego, 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
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sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego do 
służby w Policji 
(Dz. U. Nr 12, poz. 
77). 

wskazaniem postępowania 
sprawdzającego  jako 
niezależnego etapu 
procedury doboru. 

76 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 
17 czerwca 2002 r. w 
sprawie opiniowania 
służbowego 
funkcjonariuszy 
Policji oraz wzoru 
formularz opinii 
służbowej (Dz. U. Nr 
98, poz. 890). 

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba objęcia 
oceną okresową oraz opinią 
służbową policjantów w służbie 
kandydackiej, oceniania i 
opiniowania policjantów w 
służbie przygotowawczej raz w 
roku.  

Celem projektu jest 
cykliczne poddawanie 
opiniowaniu służbowemu 
policjantów w służbie 
kandydackiej  dające 
podstawę do określania ich 
predyspozycji w zakresie 
rozwoju zawodowego. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Krzysztof 
ŁASZKIEWICZ - 
Dyrektor BKiS KGP 
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

77 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. 

Przyczyna opracowania 
projektu jest potrzeba wdrażania 
programu modernizacji Policji 
w latach 2007- 2009 w zakresie 
tworzenia motywacyjnego 
systemu uposażeń policjantów. 

Celem projektu jest 
modyfikacja zasad 
przyznawania uznaniowych 
co do wysokości składników 
uposażenia, tj. dodatków 
funkcyjnych i służbowych, 
upowszechnienie zasady 
podwyższania ww. 
dodatków na czas określony 
oraz okresowej weryfikacji 
uprawnień do dodatku, 
zaostrzenie rygorów 
obniżania lub pozbawiania 
prawa do dodatku w 
przypadku negatywnej 
oceny wywiązywania się z 
obowiązków służbowych 
lub naruszenia dyscypliny 
służbowe. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Witold Ufnal, - Biuro 
Finansów KGP 

www.bip.mswi
a.gov.pl 

  

78 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenia z dnia 
4 maja 2005 r. w 
sprawie 
szczegółowych 

Charakter służby w pododdziale 
antyterrorystycznym Policji 
uzasadnia konieczność zmiany 
rozporządzenia w kierunku 
podwyższania o 2% podstawy 
wymiaru emerytury za każdy 
rok służby policjantom 
pełniącym tam służbę. 

Celem projektu jest zmiana 
przepisu § 2. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Zbigniew SKRZYPCZAK  
- Zastępca Dyrektora GSP 
KGP  
 

www.bip.mswi
a.gov.pl 
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warunków 
podwyższania 
emerytury 
funkcjonariuszom 
Policji (....)  
(Dz. U. Nr 86, poz. 
734). 

79 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 
4 lipca 2000 r. 
w sprawie odznak 
policyjnych oraz 
szczegółowych zasad 
i trybu ich nadawania 
policjantom  
(Dz. U. nr 67, poz. 
804). 

W związku z wprowadzeniem w 
życie zarządzenia nr 1158 
Komendanta Głównego Policji 
z dnia 17 października 2005 r. 
w sprawie powołania oraz 
określania organizacji, zakresu 
działania i właściwości 
terytorialnej służby Lotnictwa 
policji, celowym jest 
wprowadzenie odznak 
specjalności zawodowej Pilota 
i Mechanika Lotnictwa Policji 
oraz Honorowych odznak Pilota 
i Mechanika Lotnictwa Policji. 

Celem projektu jest zmiana 
§ 1, dodanie § 12a – 12d, 
zmiana § 13. 
 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Michał Czeszejko - 
Sochacki Zastępca 
Dyrektora GSP KGP  
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80 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 
30 listopada 2001 r. 
w sprawie 
umundurowania 
policjantów  
(Dz. U. z 2002 r. nr 3, 
poz. 29 i z 2003 r. nr 
8, poz. 101). 

W związku z wprowadzeniem w 
życie zarządzenia nr 1158 
Komendanta Głównego Policji 
z dnia 17 października 2005 r. 
w sprawie powołania oraz 
określania organizacji, zakresu 
działania i właściwości 
terytorialnej służby Lotnictwa 
Policji, celowym jest 
wprowadzenie znaków rodzaju 
służby Lotnictwa Policji. 

Celem projektu jest zmiana 
§ 46, zmiana załącznika 
nr 8. 
 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Michał Czeszejko - 
Sochacki Zastępca 
Dyrektora GSP KGP  
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81 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i 
Administracji  
zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 
4 czerwca 1998 r. w 
sprawie wzoru i trybu 
wydawania licencji 
pracownika ochrony 
(...) (Dz. U. Nr 78, 
poz. 511). 

Konieczność wydania 
rozporządzenia wynika z 
nieprawidłowych zapisów na 
drukach licencji. 
 

Zmiany we wzorze licencji 
pracowników ochrony 
fizycznej I i II stopnia. 
 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jarosław KARABI N- 
Biuro Prewencji i Ruchu 
Drogowego KGP 
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82 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 
18 grudnia 1998 r. w 
sprawie określenia 
szczegółowych zasad 
współpracy SUFO z 
Policją (...)  
(Dz. U. Nr 161, poz. 
1108). 

Konieczność wydania 
rozporządzenia związana jest z 
dostosowaniem do przepisów 
ustawy o broni i amunicji. 

Celem projektu jest 
jednoznaczne określenie i 
ujednolicenie ochrony i 
warunków przechowywania 
oraz ewidencjonowania 
broni i amunicji, oraz 
odbioru magazynów broni a 
także określenie rodzajów 
amunicji do broni 
obiektowej. 
 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Jarosław KARABIN  - 
Biuro Prewencji i Ruchu 
Drogowego KGP 
 

www.bip.mswi
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83 Projekt 
rozporządzenia Rady 
Ministrów 
zmieniającego 
rozporządzenia z dnia 
17 września 1990 r. w 
sprawie określania 
przypadków oraz 
warunków i 
sposobów użycia 
przez policjantów 
środków przymusu 
bezpośredniego (Dz. 
U. Nr 70, poz. 410, z 
późn. zm.). 

§ 6 ust. 2 zakazuje stosowania 
kajdanek wobec osób w wieku 
poniżej 17 lat, z wyjątkiem 
nieletnich w wieku powyżej 15 
lat podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa przeciwko życiu i 
zdrowiu. Ponieważ prowadnica 
jest praktycznie formą –
kajdanek, zakończonych 
parcianym paskiem nasuwa się 
pytanie o różnice pomiędzy 
tymi środkami. W kajdanki 
wyposażenia są wszyscy 
policjanci w służbie, a w 
prowadnice nie. W praktyce 
nieletni  najczęściej 
doprowadzani są w związku z 
tym bez zastosowania tego typu 
środka przymusu 
bezpośredniego, co naraża 
policjanta na niebezpieczeństwo 
ucieczki nieletniego. 

Celem projektu jest  zmiana 
zapisu poprzez 
umożliwienie stosowania 
kajdanek w stosunku do 
osób poniżej 17 roku życia. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Mirosław BRYŁA -
Dyrektor Biura Prewencji 
i Ruchu Drogowego KGP 
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84 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie dnia 
31 października 2002 
r. w sprawie 
wysokości, 
warunków i trybu 
przyznawania 
policjantom 

Przyczyną opracowania 
projektu jest potrzeba 
uregulowania sytuacji prawnej 
policjantów delegowanych w 
charakterze eksperta 
krótkoterminowego (STE) do 
wykonywania zadań z 
projektów umów o współpracy 
bliźniaczej zgodnie z zawartym 
kontraktem oraz zgodnie z 
prawem unijnym i wytycznymi 
UKiE,  w szczególności 
charakteru delegowania i 

Celem projektu jest dodanie 
w rozdziale 2, 
zatytułowanym 
„Zagraniczne podróże 
służbowe” przepisów 
określających sposób 
otrzymywania diet i ich 
rozliczania po zakończeniu 
podróży służbowej przez 
policjanta, delegowanego w 
charakterze STE na 
podstawie umowy 
bliźniaczej, zgodnie z 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Marek PURZYCKI -  p.o. 
Dyrektor Gabinetu 
Komendanta Głównego 
Policji 
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należności za podróże 
służbowe i 
przeniesienia (Dz. U. 
2002 r. Nr 191, poz. 
1598). 

sposobu rozliczania delegacji. 

 

zasadami określonymi w 
Twinning Manual i przez 
Komisję Europejską oraz w 
wysokości stawek 
przewidzianych przez UE. 
Zmiana powinna obejmować 
zarówno sposób rozliczania 
diet, jak również innych 
kosztów z tym związanych. 
W sposób kompleksowy 
powinna regulować kwestie 
finansowe związane z 
delegacją w charakterze 
eksperta, zgodnie z 
zakresem przedmiotowym 
rozporządzenia i zgodnie z 
delegacją art. 113 ust. 2 
ustawy o Policji 
Sprecyzowania wymagają 
dwie sytuacje: 
1) gdy umowa twinningowa 

nie przewiduje 
prefinansowania przez 
Unię Europejską kosztów 
pokrycia diet, powstaje 
wówczas rozbieżność co 
do wysokości diet 
przewidzianych 
przepisami 
rozporządzenia a 
wysokością diet 
wypłacanych przez UE 
(eksperci ad hoc); 

2) gdy umowa twinningowa 
przewiduje 
prefinansowanie kosztów 
pokrycia diet, wówczas 
mogły być zaliczkowane 
w takiej wysokości jaką 
przewiduje UE (Polska 
występuje w charakterze 
Senior lub Junior 
partner); 

uwzględnienia wymaga 
kwestia pozycji Komendy 
Głównej Policji, jako dawcy 
pomocy z podziałem na 
Junior Partner i Senior 
Partner, czyli gdy występuje 
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jako partner wiodący, 
bezpośrednio dysponujący 
środkami na zarządzanie 
projektem oraz gdy 
występuje, jako 
współpartner a partnerem 
wiodącym współpracy 
bliźniaczej jest organ innego 
państwa, w związku z czym 
dysponuje tylko pośrednio 
jedynie określoną 
procentowo w umowie 
konsorcialnej częścią 
środków z tytułu 
zarządzania projektem. 

85 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 
zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 
21 października            
1999 r. w sprawie 
wzoru i trybu 
nadawania sztandaru 
jednostkom 
organizacyjnym 
Policji (Dz. U. Nr 97, 
poz. 1136).  

Przyczyną opracowania 
projektu jest pismo 
Departamentu Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego MSWiA 
(Nr DBP-1-0111-1-911/05/IK). 

Celem projektu jest 
uściślenie regulacji 
rozporządzenia w zakresie: 
wymiarów głowicy 
sztandaru, ilości gwoździ 
honorowych, zgody na 
ufundowanie sztandaru 
KGP, sporządzenia aktu 
wręczenia KGP, ewidencji 
sztandarów w KGP. 
Włączenie do 
rozporządzenia nadawania 
imion jednostkom 
organizacyjnym Policji. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Zygmunt KOWALCZYK  
- Gabinet Komendanta 
Głównego Policji 
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