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Program prac legislacyjnych na II półroczu 2010 r.  

dotyczący projektów rozporządzeń nad którymi będą prowadzone 

prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  
 

(na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lp. Tytuł aktu Przyczyny i 

potrzeba 

wprowadzenia 

rozwiązań, które 

planuje się 

zawrzeć w 

projekcie 

rozporządzenia 

Istota rozwiązań, 

które planuje się 

zawrzeć w 

projekcie 

rozporządzenia  

Organ 

odpowiedzialny za 

opracowanie 

projektu 

rozporządzenia 

Imię, nazwisko 

osoby 

odpowiedzialnej 

za opracowanie 

projektu 

rozporządzenia 

Adres strony 

Biuletynu 

Informacji 

Publicznej 

Przyczyny 

rezygnacji z 

prac nad 

projektem 

rozporządzenia 

1. 
Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie wymagań 

kwalifikacyjnych oraz 

szkoleń dla strażaków 

jednostek ochrony 

przeciwpożarowej  

i osób wykonujących 

czynności  

z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

1. Rozszerzenie 

podmiotów 

uprawnionych do 

organizowania szkolenia 

inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej o 

Szkołę Główną Służby 

Pożarniczej; 

2. Uregulowanie kwestii 

odnawialności uprawnień 

uzyskanych podczas 

szkoleń specjalistów 

i inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej; 

3. Zmiana wymagań 

kwalifikacyjnych, jakie 

powinny spełniać 

pracownicy na 

poszczególnych 

stanowiskach pracy w 

jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej. 

Projekt ma na celu: 

1) zwiększenie liczby 

podmiotów 

organizujących szkolenie 

inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej 

pozwoli na wykorzystanie 

doświadczenia Szkoły 

Głównej Służby 

Pożarniczej w realizację 

tego typu szkoleń; 

2) uregulowanie kwestii 

odnawialności uprawnień 

umożliwi przedłużenie 

wydanych wcześnie 

zaświadczeń bez 

konieczności ponownego 

uczestnictwa w całym 

szkoleniu; 

3) uwzględnienie 

w wymaganiach 

kwalifikacyjnych osób 

posiadających tytuł 

inżyniera na kierunku 

inżynieria 

bezpieczeństwa 

pożarowego. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Jacek Borowski  - 

Dyrektor Biura 

Szkolenia KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  

2. 
Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

Doskonalenie procesu 

organizacji szkoleń z 

zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 

Istotą projektu jest 

optymalizacja 

wyszkolenia i 

przygotowania 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Jacek Borowski  - 

Dyrektor Biura 

Szkolenia KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  



  

i Administracji 

i Ministra Obrony 

Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie 

szkoleń w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej 

pomocy 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

ratowników ksrg do 

prowadzenia działań 

ratowniczych w 

zakresie udzielania 

kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 

3. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji w 

sprawie zwierząt 

wykorzystywanych w 

akcjach ratowniczych 

Prace nad projektem 

wynikają z potrzeb 

zgłaszanych przez osoby 

biorące udział w 

szkoleniu zwierząt 

wykorzystywanych w 

akcjach ratowniczych 

oraz osób biorących 

bezpośrednio udział w 

tych akcjach. W trakcie 

egzaminów ujawniło się 

szereg problemów 

wymagających 

szczegółowych 

rozwiązań np. problem 

nieprawidłowego 

(agresywnego) 

zachowania się psa w 

stosunku do pozoranta, 

czy jednoznacznego 

określenia wymogów 

oznaczania przez psa 

i przewodnika miejsca 

zlokalizowania 

pozoranta. 

Celem projektu jest 

wprowadzenie jednej 

klasy specjalności 

uprawniającej do 

działań na terenie kraju 

i poza granicami kraju.  

W załączniku 

określającym 

szczególne warunki 

obiektów, na których 

przeprowadza się 

egzaminy, oraz 

szczegółowy przebieg 

testu zachowania się 

psa w stosunku do 

żywego człowieka 

oraz poszczególnych 

testów i prób planuje 

się wprowadzenie próby 

posłuszeństwa i testu 

zachowania się psa w 

stosunku do człowieka. 

Równocześnie w 

rozporządzeniu zostaną 

doprecyzowane 

warunki przygotowania 

obiektów do prób 

poszukiwawczych. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Mariusz Feltynowski - 

Zastępca Dyrektora 

Krajowego Centrum 

Koordynacji Ratownictwa  

i Ochrony Ludności 

KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  

4. 
Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

Projekt rozporządzenia 

zawiera niezbędne 

regulacje dotyczące 

W wyniku 

przeprowadzonej 

szczegółowej analizy 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Dariusz Marczyński - 

Dyrektor Krajowego 

Centrum Koordynacji 

Ratownictwa  

bip.mswia.gov.pl  



  

i Administracji 

w sprawie szczegółowych 

zasad organizacji 

krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

rozwiązań systemowych 

w ratownictwie, które 

dotychczas nie były ujęte 

w żadnym jednolitym 

i spójnym akcie prawnym 

i służy wyłącznie 

poprawie organizacji 

ratowania życia  

i zdrowia ludzkiego 

oraz środowiska i mienia 

w ramach krajowego 

systemu ratowniczo-

gaśniczego, zgodnie 

z zasadami zawartymi 

w ustawie o ochronie 

przeciwpożarowej. 

W ustawie z dnia 5 

grudnia 2008 r. 

o zmianie ustawy  

o ochronie 

przeciwpożarowej oraz 

niektórych innych 

ustaw, która weszła w 

życie 9 lutego 2009 r., 

w art. 1 w pkt 3 w lit. b 

dokonano zmiany 

przepisu 

upoważniającego 

do wydania 

przedmiotowego 

rozporządzenia. 

Na podstawie art. 12 

ww. ustawy, moc 

obowiązująca 

rozporządzenia została 

utrzymana przez 24 

miesiące. W związku 

z tym, istnieje 

konieczność wydania 

przedmiotowego 

projektu przed dniem, 

w którym traci moc 

obowiązujące 

funkcjonowania 

krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego 

przedmiotowy projekt 

dokonuje zmian w 

zakresie: organizacji 

systemu ratowniczego 

na obszarze powiatu, 

województwa  

i kraju, organizacji 

systemu ratowniczego 

w walce z pożarami 

i innymi klęskami 

żywiołowymi, 

ratownictwa 

technicznego, 

chemicznego, 

ekologicznego  

i medycznego, 

dysponowania do działań 

ratowniczych, kierowania 

działaniem ratowniczym, 

prowadzenia 

dokumentacji działań 

ratowniczych oraz 

dokumentacji 

funkcjonowania systemu 

ratowniczego, organizacji 

odwodów operacyjnych 

systemu ratowniczego, 

organizacji stanowisk 

kierowania. Zmiany 

te mają na celu 

udoskonalenie zasad 

funkcjonowania 

krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. 

 

i Ochrony Ludności 

KGPSP 



  

rozporządzenie, tj. 

w dniu 9 lutego 2011 r. 

5. 
Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych 

warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy strażaków 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Niektóre przepisy 

obowiązującego 

rozporządzenia 

powodują problemy 

interpretacyjne, na 

co zwracają uwagę 

przedstawiciele 

jednostek 

organizacyjnych 

Państwowej Straży 

Pożarnej szczebla 

powiatowego i 

wojewódzkiego, 

postulując jednocześnie 

konkretne zmiany w 

tym rozporządzeniu. 

Projekt ma na celu 

dostosowanie do 

aktualnych regulacji 

prawnych  

i usunięcie niejasności. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Jarosław Kurek -

doradca Komendanta 

Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej 

bip.mswia.gov.pl  

6. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie wykroczeń, 

za które 

funkcjonariusze 

pożarnictwa pełniący 

służbę w Państwowej 

Straży Pożarnej są 

uprawnieni do 

nakładania grzywien 

w drodze mandatu 

karnego, oraz 

warunków i sposobu 

wydawania upoważnień 

W związku ze zmianą 

ustawy – Kodeks 

wykroczeń, obowiązują 

nowe przepisy  

w zakresie wykroczeń 

przeciwko 

bezpieczeństwu 

pożarowemu. 

Rozszerzenie katalogu 

czynów zabronionych 

z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej 

poprzez nadanie 

nowego brzmienia 

art. 82  ustawy – 

Kodeks wykroczeń, 

wymaga odesłania w 

przedmiotowym 

rozporządzeniu do 

właściwych przepisów 

ustawy – Kodeks 

wykroczeń. 

Projekt ma na celu 

nadanie nowego 

brzmienia § 1 

przedmiotowego 

rozporządzenia: 

„§ 1. Funkcjonariusze 

pożarnictwa pełniący 

służbę w Państwowej 

Straży Pożarnej, zwani 

dalej „strażakami”, 

są upoważnieni do 

nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego 

za wykroczenia określone 

w art. 82 § 1-5 ustawy 

z dnia 20 maja 1971 r. - 

Kodeks wykroczeń 

(Dz. U. Nr 12, poz. 114, 

z późn. zm.)”, zamiast: 

„§ 1. Funkcjonariusze 

pożarnictwa pełniący 

służbę w Państwowej 

Straży Pożarnej, zwani 

dalej „strażakami”, 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Piotr Wojtaszewski - 

Zastępca Dyrektora 

Biura Rozpoznawania 

Zagrożeń 

KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  



  

uprawnieni do 

przeprowadzania 

czynności kontrolno-

rozpoznawczych z 

zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, 

są upoważnieni do 

nakładania grzywien 

w drodze mandatu 

karnego za wykroczenia 

określone w art. 82 § 1 

ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. - Kodeks 

wykroczeń 

(Dz. U. Nr 12, poz. 114, 

z późn. zm.). 

7. 

 

Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji  

w sprawie wysokości 

środków finansowych  

w 2010 r. i ich podziału 

między jednostki 

ochrony 

przeciwpożarowej 

działające w ramach 

krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

Zgodnie z art. 33 ust. 2 

ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie 

przeciwpożarowej, 

minister właściwy do 

spraw wewnętrznych 

jest zobligowany do 

corocznego określenia 

w drodze 

rozporządzenia, 

wysokości środków 

finansowych i ich 

podział między 

jednostki ochrony 

przeciwpożarowej. 

Projekt ma na celu m.in. 

podział środków 

finansowych  

z dotacji budżetu 

państwa między 

jednostki ochrony 

przeciwpożarowej 

działające  

w ramach krajowego 

systemu ratowniczo-

gaśniczego. 

 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Wojciech Marciniak - 

KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  

8. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

 w sprawie 

szczegółowych zasad 

otrzymywania i 

wysokości uposażenia 

zasadniczego 

1. Ograniczenie zasad 

przyznawania dodatku 

specjalnego wyłącznie 

policjantom 

pododdziału  lub 

komórki 

antyterrorystycznej, 

uczestniczącym 

bezpośrednio                  

w działaniach 

bojowych 

Projekt ma na celu: 

a) zmianę 

obowiązującego 

brzmienia przepisu       

§ 15 ust. 1 pkt 3, 

b) uchylenie 

obowiązującego 

przepisu § 15 ust. 3, 

c) zmianę 

obowiązującego 

brzmienia załącznika 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

1) mł. insp. Artur 

Skwarczyński - 

Dyrektor Biura 

Operacji 

Antyterrorystycznych 

KGP 

 

2) podinsp. Paweł 

Rybicki -  

Dyrektor Centralnego 

Laboratorium 

bip.mswia.gov.pl  



  

policjantów, dodatków                

do uposażenia oraz 

ustalania wysługi lat, 

od której jest 

uzależniony wzrost 

uposażenia 

zasadniczego  

 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

skutkuje brakiem 

możliwości przyznania 

przedmiotowego 

dodatku dla innych 

policjantów 

pododdziału  lub 

komórki 

antyterrorystycznej, 

którzy w ramach 

obowiązków 

służbowych 

wykonują inne, istotne   

z punktu wiedzenia 

zakresu działania, 

czynności  mające 

na celu utrzymanie 

pododdziału 

lub komórki 

antyterrorystycznej   

wprowadzenia 

wymienionych działań. 

Zmiana przepisu 

określonego w § 15 ust. 

1 pkt 3 pozwoli na 

przydzielenie dodatku 

specjalnego wszystkim 

policjantom 

pododdziału lub 

komórki 

antyterrorystycznej          

z uwzględnieniem 

zasad 

dotyczących ustalania, 

podwyższania                   

i obniżania wysokości 

tego dodatku. 

Przepis określony w 

 § 15 ust. 3 ogranicza 

policjantom jednostek      

i komórek 

antyterrorystycznych 

prawo otrzymywania 

dwóch dodatków               

nr 2  do rozporządzenia           

w zakresie usunięcia 

użytych w tabeli 

skrótów AT przy 

stanowiskach 

służbowych : 

- kursant; 

- policjant; 

- referent; 

- dowódca drużyny; 

- dowódca plutonu; 

- zastępca dowódcy 

kompanii; 

- dowódca kompanii 

oraz użycie w tabeli 

nazw kwalifikacji 

zawodowych 

operatora/pirotechnika  

AT przy stanowiskach 

służbowych 

występujących                

w strukturach jednostek      

i komórek 

antyterrorystycznych 

oraz komórek 

minersko-

pirotechnicznych, 

d) zmianę 

obowiązującego 

brzmienia przepisu § 12 

ust. 1 przez 

zastosowanie 

prawidłowych nazw 

jednostek i komórek 

oraz uzupełnienie 

przepisu o komórki prac 

podwodnych oraz 

realizacyjne, realizujące 

uprawnienia 

instruktorskie 

 w zakresie prac 

podwodnych 

 i wysokościowych, 

Kryminalistycznego 

KGP, 

 

3) Eliza Wójcik -

Dyrektor Biura 

Finansów KGP 



  

do uposażenia. 

Dodatek instruktorski        

i dodatek specjalny są 

wyrażeniem odrębnych 

od siebie wymagań 

dotyczących charakteru    

i zakresu  

wykonywanych 

zadań oraz posiadania 

przez policjanta 

uprawnień 

instruktorskich, 

wynikających z 

zakresu działania 

jednostki lub komórki 

antyterrorystycznej 

Tabela zaszeregowania 

stanowisk służbowych 

policjantów do 

poszczególnych grup 

oraz odpowiadającym 

ich stopni etatowych 

wyszczególnia 

zaszeregowanie 

stanowisk służbowych, 

które nie występują        

w obecnych strukturze 

etatowej jednostek            

i komórek 

antyterrorystycznych, 

jednocześnie nie 

zawiera, w obecnej 

formie, zaszeregowania 

stanowisk służbowych 

właściwych dla 

zapewnienia 

możliwości 

wykonywania nadzoru 

nad realizacją zadań, 

ich specjalizacji oraz 

sprawności i ciągłości 

ich realizacji. 

Dostosowanie 

e) zmianę nazw 

rodzajów uprawnień 

instruktorskich 

wynikających 

z obowiązujących 

aktualnie aktów 

normatywnych, 

f)wprowadzenie do 

katalogu stanowisk 

służbowych policjantów 

uprawniających  

do dodatku funkcyjnego           

w kategorii III 

stanowiska 

Koordynatora 

Krajowego. 

 

Celem projektu jest 

również wprowadzenie 

zmian określających 

stawki uposażenia 

zasadniczego 

policjantów pełniących 

służbę na stanowiskach 

kierowniczych oraz 

samodzielnych w 

jednostce badawczo-

rozwojowej Policji,  

w zakresie dodatku 

funkcyjnego na 

stanowisku służbowym 

policjanta (dyrektor jbr    

i jego zastępcy).  

 

Dodanie nowego 

stanowiska dziekana, 

zaszeregowanie na 

poziomie adiunkta 

 i dyrektora instytutu. 



  

zaszeregowania 

stanowisk służbowych 

do właściwej struktury 

organizacyjnej 

jednostek i komórek 

antyterrorystycznych 

pozostaje niezbędne      

w zakresie wymogów 

sprawnego działania 

jednostek i komórek 

antyterrorystycznych       

w realizacji 

ustawowych 

zadań Policji. 

Ograniczenie zasad 

przyznawania dodatku 

specjalnego wyłącznie 

policjantom 

pododdziału lub 

komórki 

antyterrorystycznej, 

uczestniczącym 

bezpośrednio                  

w działaniach 

bojowych (…) skutkuje 

brakiem możliwości 

przyznania 

przedmiotowego 

dodatku dla innych 

policjantów 

pododdziału lub 

komórki 

antyterrorystycznej, 

którzy w ramach 

obowiązków 

służbowych wykonują 

inne, istotne    z punktu 

zakresu działania, 

czynności mające na 

celu utrzymanie 

pododdziału lub 

komórki 

antyterrorystycznej         



  

w zdolności do 

prowadzenia 

wymienionych działań.  

Zmiana przepisu 

określonego w § 15 ust. 

1 pkt 3 pozwoli na 

przydzielenie dodatku 

specjalnego wszystkim 

policjantom 

pododdziału lub 

komórki 

antyterrorystycznej           

z uwzględnieniem 

zasad dotyczących 

ustalania, 

podwyższania                     

i obniżania wysokości 

tego dodatku. 

2. Potrzeba wynika  

z trwających prac nad 

utworzeniem –  

w związku z  art. 4 ust. 

3 pkt 3 ustawy o Policji 

– jednostki badawczo-

rozwojowej - Centralne 

Laboratorium 

Kryminalistyczne 

Policji; 

3. Potrzeba 

dostosowania nazw 

stanowisk  

do wymogów 

określonych w ustawie 

– Prawo 

 o szkolnictwie 

wyższym – w 

odniesieniu  

do stanowisk 

służbowych 

policjantów Wyższej 

Szkoły Policji  

w Szczytnie.    

 



  

9. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie wymagań 

w zakresie 

wykształcenia, 

kwalifikacji 

zawodowych i stażu 

służby, jakim powinni 

odpowiadać policjanci 

na stanowiskach 

komendantów Policji 

i innych stanowiskach 

służbowych oraz 

warunków ich 

mianowania na wyższe 

stanowiska służbowe 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

1.Tabela   wymagań            

w zakresie 

wykształcenia, 

kwalifikacji 

zawodowych i stażu 

służby, jakim powinni 

odpowiadać policjanci   

na innych 

stanowiskach 

służbowych  

wyszczególnia 

stanowiska służbowe, 

które nie występują         

w obecnej strukturze 

etatowej jednostek           

antyterrorystycznych, 

jednocześnie nie 

zawiera, w obecnej 

formie, stanowisk 

służbowych 

właściwych dla 

zapewnienia 

możliwości 

wykonywania nadzoru 

nad realizacją zadań, 

ich specjalizacji oraz 

sprawności i ciągłości 

ich realizacji. 

Dostosowanie 

stanowisk służbowych 

do właściwej struktury 

organizacyjnej 

jednostek i komórek 

antyterrorystycznych 

pozostaje niezbędne        

w zakresie wymogów 

sprawnego działania 

jednostek i komórek 

antyterrorystycznych  

 w realizacji 

ustawowych zadań 

Policji. 

2. Potrzeba wynika  

Projekt ma na celu m.in. 

zmianę obowiązującego 

brzmienia załącznika -

tabeli nr 2 -  

do rozporządzenia  

w zakresie utworzenia 

 w jednostkach    

 i komórkach 

antyterrorystycznych 

Policji stanowisk 

operatora/pirotechnika, 

określających 

kwalifikacje zawodowe  

do fizycznego 

zwalczania terroryzmu 

poprzez udział                   

w działaniach bojowych       

(§ 2 pkt 2 lit. a 

rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia              

4 maja 2005 r. w 

sprawie szczegółowych 

warunków 

podwyższania emerytur 

funkcjonariuszy Policji, 

Agencji 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Straży 

Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby 

Więziennej), 

równorzędnych do 

obecnie występujących                   

w strukturach jednostek          

i komórek 

antyterrorystycznych           

i komórek minersko-

pirotechnicznych ,           

a także utworzenia          

w Komendzie Głównej 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

1) mł. insp. Artur 

Skwarczyński - 

Dyrektor Biura 

Operacji 

Antyterrorystycznych 

KGP 

 

2) podisnp. Paweł 

Rybicki –  

Dyrektor Centralnego 

Laboratorium 

KryminalistycznegKGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

z prowadzonych prac 

nad utworzeniem –  

w związku z art. 4 ust. 

3 pkt 3 ustawy o Policji 

– jednostki badawczo -

rozwojowej – 

Centralne 

Laboratorium 

Kryminalistyczne 

Policji. 

Policji stanowiska 

policyjnego 

Koordynatora 

Krajowego, jako 

stanowiska 

merytorycznego 

właściwej specjalizacji, 

wynikającego                     

z obowiązujących 

odrębnych przepisów,           

a także określenie 

wymagań   w zakresie 

wykształcenia, 

kwalifikacji 

zawodowych   i stażu 

służby jakim powinni 

odpowiadać policjanci 

jednostek   i komórek 

antyterrorystycznych 

Policji na stanowisku 

operator-ekspert ekspert 

oraz Koordynator 

Krajowy, odpowiednio    

do wymagań w zakresie 

wykształcenia, 

kwalifikacji 

zawodowych i stażu 

służby jakim powinni 

odpowiadać policjanci 

 na stanowisku 

kierownik sekcji. 

Potrzeba podyktowana 

jest ustaleniem 

struktury organizacyjnej 

i etatowej jednostek 

i komórek 

antyterrorystycznych 

Policji, w której 

stanowisko ekspert jest 

stanowiskiem 

wyłącznie 

wykonawczym 

podległym 



  

bezpośrednio 

kierownikowi sekcji. 

Celem projektowanej 

regulacji jest dokonanie 

zmian w załączniku do 

rozporządzenia, 

polegających m. in.  

na dodaniu stanowisk: 

dyrektor i zastępca 

dyrektora jednostki 

badawczo-rozwojowej. 

10. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu 

imprezy masowej   

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Ustawa z dnia                

20 marca 2009 r.              

o bezpieczeństwie 

imprez masowych 

(Dz. U. Nr 62, poz. 

504) zawiera w art. 11 

ust. 9 upoważnienie 

dla Ministra do 

uregulowania obszaru 

spraw związanych               

z rejestracją                     

i przebiegiem imprez 

masowych, a także      

 do określenia 

minimalnych wymagań 

technicznych dla 

urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk.   

Istotą rozporządzenia 

jest uregulowanie 

zagadnień związanych 

 z identyfikacją 

uczestników imprezy 

masowej 

popełniających 

wykroczenia lub 

przestępstw  w toku 

imprez oraz 

zapewnienie 

bezpieczeństwa  

i porządku publicznego 

podczas takich imprez. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

inp. Krzysztof Lis -  

Dyrektor Głównego 

Sztabu Policji KGP 

bip.mswia.gov.pl  

11. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie sposobu 

przeprowadzania 

szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa  

i ochrony danych 

wykorzystywanych 

przez Krajowy System 

Informatyczny oraz 

Zmiana rozporządzenia 

polega wyłącznie na 

zmianie nazwy 

Krajowego Systemu 

Informatycznego          

na Krajowy System 

Informatyczny (KSI)       

i nazwy Systemu 

Informacji Wizowej  

na Wizowy System 

Informacyjny i jest 

wynikiem wejścia           

w życie ustawy z dnia  

12 lutego 2010 r.           

Istotą rozporządzenia 

jest aktualizacja  nazw: 

Krajowy System 

Informatyczny to 

obecnie Krajowy 

System Informatyczny 

(KSI), a System 

Informacji Wizowej 

to obecnie Wizowy 

System Informacyjny. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podinsp. Krzysztof 

Krawczyk - 

Dyrektor Biura 

Ochrony Informacji 

Niejawnych  KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

kwalifikacji osób 

uprawnionych do 

przeprowadzania tych 

szkoleń 

 o zmianie ustawy 

 o udziale 

Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie 

Informacyjnym 

Schengen oraz 

Systemie Informacji 

Wizowej  i ustawy 

o ochronie danych 

osobowych 

 (Dz. U. Nr 41, 

poz. 233). 

12. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie  jakim 

powinna odpowiadać 

ochrona wartości 

pieniężnych 

przechowywanych 

i transportowanych 

przez przedsiębiorców         

i inne jednostki 

organizacyjne 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Ponad 10  letni okres 

obowiązywania ujawnił 

szereg problemów 

interpretacyjnych 

utrudniających 

realizację przepisów 

tego aktu. Postęp 

techniczny wymusza 

przyjęcie nowych 

zasad organizacji 

ochrony zarówno w 

przedmiocie mienia 

transportowanego, jak 

i przechowywanego 

Projekt ma na celu: 

1) precyzyjne 

określenie dolnej 

granicy wartości 

konwojowanego 

mienia; 

2) zdefiniowanie 

nowych pojęć i 

wprowadzenie nowego 

brzmienia definicji już 

istniejących (m. in. 

wartości pieniężne, 

konwojowany transport, 

konwojent, pojemnik 

specjalistyczny); 

3) dostosowanie 

warunków technicznych 

pojazdów do 

przewożenia wartości 

pieniężnych oraz 

warunków ich 

certyfikacji, do norm 

obowiązujących w UE; 

4) rozszerzenie 

asortymentu  urządzeń 

do przechowywania          

i transportu wartości 

pieniężnych. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

insp. Michał Czeszejko-

Sochacki - 

Dyrektor Biura 

Prewencji KGP 

bip.mswia.gov.pl  

13. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

Okres jego 

obowiązywania ujawnił 

szereg problemów 

Projekt ma na celu: 

1) wykreślenie zapisów 

dotyczących zasad 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

insp. Michał Czeszejko-

Sochacki - 

Dyrektor Biura 

bip.mswia.gov.pl  



  

i Administracji 

w sprawie zasad 

uzbrojenia 

specjalistycznych 

uzbrojonych formacji 

ochronnych 

i warunków 

przechowywania oraz 

ewidencjonowania 

broni i amunicji  

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

interpretacyjnych, 

utrudniających jego 

realizację. 

Rozporządzenie 

zawierało zapisy, które 

winny znaleźć się  

w akcie  rangi ustawy  

(aktowi zarzucono  

niekonstytucyjność). 

 

uzyskiwania pozwoleń 

na broń na okaziciela 

przez przedsiębiorców, 

gdyż są one 

uregulowane  

w ustawie o broni  

i amunicji; 

2) określenie nowego 

katalogu rodzajów broni 

stanowiących 

uzbrojenie sufo 

(dostosowaniu go  

do przepisów 

wykonawczych             

do ustawy o broni            

i amunicji); 

3) odstąpienie od 

wymogu 

protokolarnego odbioru 

przez Policję magazynu 

broni (warunki 

przechowywania broni 

będą podlegać ocenie 

podczas kontroli); 

4) wprowadzenie wzoru 

zaświadczenia 

uprawniającego do 

nabycia określonego 

rodzaju amunicji przez 

sufo i  wzoru książki 

ewidencji amunicji 

szkoleniowej; 

5) wprowadzenie zapisu 

obligującego  

przedsiębiorcę               

do powiadamiania 

organu Policji o każdej 

zmianie miejsca 

przechowywania broni, 

określenie czasu 

przechowywania 

dokumentacji – 5 lat od 

ostatniego wpisu. 

Prewencji KGP 



  

14. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie            

w sprawie 

postępowania 

kwalifikacyjnego        

w stosunku do osób 

ubiegających się 

o przyjęcie do służby 

w Policji  

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Zakres proponowanych 

zmian przyczyni się 

przede wszystkim                     

do wprowadzenia 

mechanizmu 

warunkującego 

skierowanie kandydata 

do służby na komisję 

lekarską, a tym samym 

zracjonalizuje 

ponoszone na ten cel 

wydatki przez Policję. 

Konieczność zmiany 

 w załączniku nr 2          

do rozporządzenia           

w tabeli 3 lp. 1 wynika    

z prac zespołu 

powołanego przez 

Podsekretarza Stanu       

w MSWiA  do 

określenia zasad 

współpracy Policji ze 

szkołami wyższymi  

w procesie 

edukacyjnym, poprzez 

rozszerzenie kierunków 

studiów, których 

absolwenci będą mogli 

uzyskać maksymalną 

liczbę punktów  

preferencyjnych             

w ramach 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

prowadzonego              

w stosunku do osób 

ubiegających się          

 o przyjęcie do służby    

w Policji.  

 

Istotą projekty jest: 

1) wprowadzenie 

zasady, zgodnie z którą 

dotychczasowy etap 

postępowania 

kwalifikacyjnego,          

tj. komisja lekarska, 

byłby realizowany 

tylko w stosunku do 

ograniczonej w danym 

momencie liczby 

kandydatów, którzy 

uzyskali wyniki 

pozytywne z testu 

wiedzy, oceny 

sprawności fizycznej, 

wywiadu 

zorganizowanego oraz 

testu psychologicznego, 

 tj. po sporządzeniu 

wykazu kandydatów, 

umieszczanych              

w kolejności 

uzależnionej o sumy 

punktów uzyskanych        

z ww. etapów, a co  

za tym  idzie - uznaniu 

tego etapu za jeden z 

końcowych warunków, 

jaki musi spełniać 

kandydat  

do służby  w Policji. 

Ustaleniu, że ww. 

wykaz zatwierdzany 

będzie przez 

przełożonego 

właściwego w sprawie 

postępowania 

kwalifikacyjnego          

w terminie minimum 

40 dni przed 

planowanym terminem 

przyjęcia do służby.  

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

mł. insp. Jacek Gil - 

Zastępca Dyrektora 

Biura Kadr i Szkolenia 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

W zależności od 

wyników 

uzyskiwanych przez 

kandydatów 

skierowanych  na 

komisje lekarską,  

 jak również liczby 

kandydatów 

umieszczonych w tym 

wykazie, może on być 

uzupełniony jeden raz,   

w terminie co najmniej 

20 dni przed 

planowanym terminem 

przyjęcia do służby         

w Policji. 

Umożliwienie 

przełożonemu 

właściwemu w sprawie 

postępowania 

kwalifikacyjnego  

czasowego 

wstrzymania 

przyjmowania 

wymaganych                 

od kandydatów 

dokumentów, biorąc 

pod uwagę liczbę 

aktualnie 

prowadzonych 

postępowań 

kwalifikacyjnych,  jak 

również minimalną 

liczbę osób 

planowanych                 

do przyjęcia                   

w najbliższym 

terminie; 

2) dodanie do wykazu 

kierunków studiów,         

za ukończenie których 

można uzyskać 

maksymalną liczbę 



  

punktów 

preferencyjnych, 

kierunków: 

bezpieczeństwo 

narodowe                         

i bezpieczeństwo 

wewnętrzne. 

15. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie trybu 

i warunków ustalania 

zdolności fizycznej 

i psychicznej 

policjantów do służby                  

na określonych 

stanowiskach lub  

w określonych 

komórkach 

organizacyjnych 

jednostek Policji 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

Zakres proponowanych 

zmian przyczyni się    

 do doprecyzowania 

zagadnień 

wynikających                

z metodologii 

przeprowadzania badań 

psychofizjologicznych 

oraz weryfikacji 

wykazu stanowisk lub 

komórek 

organizacyjnych,        

dla których badania te,  

a także badania 

psychologiczne lub test 

sprawności fizycznej, 

mogą być 

przeprowadzane. 

Istotą projektu jest: 

1) umożliwienie 

przeprowadzania badań 

psychofizjologicznych 

przez pracownika 

cywilnego przyjętego  

do komórki 

organizacyjnej 

Komendy Głównej 

Policji właściwej  

w sprawie tych badań;   

2) określenie 

przypadków, w których 

prowadzący badanie 

psychofizjologiczne  

lub psychologiczne 

może je przerwać; 

3) odstąpienie,  

w przypadku 

sporządzania opinii           

z badania 

psychofizjologicznego, 

od konieczności 

zawarcia zapisu              

o stwierdzeniu lub  

nie stwierdzeniu  

w badaniu 

przeciwwskazań           

do objęcia lub 

zajmowania stanowiska 

albo do podjęcia lub 

dalszego pełnienia 

służby w danej 

komórce, 

pozostawiając to 

 w gestii 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

mł. insp. Bogdan 

Jóźwiak -  

Zastępca Dyrektora 

Biura Kadr i Szkolenia 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

wnioskującemu               

o zarządzenie badań, 

który po zapoznaniu 

się z informacjami 

zawartymi w opinii, 

będzie rozstrzygał  

o sposobie 

wykorzystania wyniku 

badania oraz dalszym 

postępowaniu                 

w doniesieniu  

do badanego, 

jak również     

o umożliwieniu wglądu 

do tej opinii przez 

badanego  

na jego wniosek; 

4) rozszerzono wykaz 

komórek 

organizacyjnych 

właściwych do 

przeprowadzania testu 

sprawności fizycznej, 

uwzględniając przy tym 

specyfikę zadań 

realizowanych przez te 

komórki. 

16. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

szczegółowych 

warunków odbywania 

szkoleń zawodowych 

oraz doskonalenia 

zawodowego  

w Policji   

1.Konieczność zmiany 

rozporządzenia wynika    

z prac zespołu 

powołanego przez 

Podsekretarza Stanu  

w MSWiA  do 

określenia zasad 

współpracy Policji      

ze szkołami wyższymi 

w procesie 

edukacyjnym oraz 

podsumowaniem 

funkcjonowania 

przepisów 

rozporządzenia             

 w aspekcie 

Istota projektu jest:  

1) umożliwienie 

odbywania skróconego 

szkolenia zawodowego 

podstawowego 

absolwentom 

wybranych kierunków 

studiów oraz innym 

osobom, które zaliczą 

test wiedzy              

z zagadnień 

realizowanych  

w ramach studiów,  

a objętych programem 

szkolenia zawodowego 

podstawowego, 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

1) mł. insp. Jacek Gil - 

Zastępca Dyrektora 

Biura Kadr i Szkolenia 

KGP, 

 

2) podisnp. Paweł 

Rybicki - 

Dyrektor Centralnego 

Laboratorium 

Kryminalistycznego 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

egzaminowania. 

Rezygnacja z egzaminu 

końcowego szkolenia 

zawodowego dla 

absolwentów szkół 

wyższych jest 

uzasadniona tym,        

 że badanie wiedzy      

 i umiejętności 

policjantów następuje 

poprzez prowadzone    

w czasie szkolenia 

cząstkowe egzaminy     

i zaliczenia dotyczące 

poszczególnych treści 

kształcenia. Ponadto 

bezpośrednio po 

ukończeniu szkolenia 

zawodowego dla 

absolwentów szkół 

wyższych 

przeprowadzony jest  

egzamin oficerski. 

2. Potrzeba zmian 

wiąże się z pracami 

nad utworzeniem –  

w związku z art. 4 ust. 

3 pkt 3 ustawy o Policji 

– jednostki badawczo-

rozwojowej – 

Centralne 

Laboratorium 

Kryminalistyczne 

Policji.  

2) rezygnacja                   

z przeprowadzania 

egzaminu końcowego 

szkolenia zawodowego 

dla absolwentów szkół 

wyższych. 

 

Celem projektu jest 

również wprowadzenie 

przepisów, które 

pozwolą jednostce 

badawczo-rozwojowej 

Policji realizować 

zadania polegające  

na rozpoznawaniu 

potrzeb szkoleniowych, 

kierowaniu 

funkcjonariuszy  

na szkolenia zawodowe 

oraz kursy doskonalenia 

zawodowego, egzamin 

oficerski oraz na 

koordynowaniu 

szkolenia pracowników 

cywilnych. 

 

17. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie warunków 

i sposobu pilotowania 

pojazdów oraz 

wysokości opłat 

Nowelizacja  

rozporządzenia 

pozwoli na realizację 

pilotaży pojazdów 

nienormatywnych  

w większym stopniu 

przez uprawnione 

podmioty poza 

policyjne, ograniczając  

Projekt ma na celu: 

zmianę treści § 3 

rozporządzenia na 

następującą: 

„§ 3. Pojazd 

nienormatywny może 

być pilotowany przez 

Policję w sytuacji 

wymagającej 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

inp. Marek Fidos - 

Dyrektor  Biura  Ruchu 

Drogowego KGP 

 

bip.mswia.gov.pl  



  

do fakultatywnego 

udziału Policji w 

sytuacji, gdy taki 

transport z 

zachowaniem 

określonych skrajnych 

parametrów będzie 

przejeżdżał ulicami 

miast lub drogami 

publicznymi przy 

całkowitym wyłączeniu 

ruchu, gdzie będzie 

występowało 

zagrożenie 

bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym. 

 

całkowitego 

wyłączenia drogi 

publicznej z ruchu lub 

w trakcie przejazdu 

ulicami miast , jeżeli 

jest spełniony 

przynajmniej jeden z 

niżej wymienionych 

warunków: 

1) szerokość jezdni, 

na trasie przejazdu 

pojazdu 

nienormatywnego, 

wraz z poboczem 

posiadającym ten 

sam rodzaj 

konstrukcji 

nawierzchni co 

jezdnia, 

pozostawiona dla 

przeciwnego 

kierunku ruchu na 

jezdniach 

dwukierunkowych 

lub dla tego samego 

kierunku ruchu na 

jezdniach 

jednokierunkowych, 

jest mniejsza niż 2 m; 

2) długość 

pojedynczego 

pojazdu lub zespołu 

pojazdów przekracza   

50 m; 

3) łączna długość 

pojazdów 

pilotowanych 

przekracza 150 m”. 

Usunięcie pkt. 2 w § 3 

rozporządzenia. 

18. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

Nowa regulacja 

polegać będzie na 

przekształceniu całej 

Projekt ma na celu 

doprecyzowanie 

definicje, dodanie m. in. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

insp. Jarosław 

Czerechowski - 

Zastępca Dyrektora 

bip.mswia.gov.pl  



  

i Administracji                      

w sprawie 

postępowania 

w razie wypadków 

pozostających w 

związku z pełnieniem 

służby w Policji 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

procedury 

postępowania 

powypadkowego. 

Celem powyższego 

przedsięwzięcia jest 

wyeliminowanie 

niespójności, błędów, 

stwierdzonych luk            

w przepisach 

obowiązujących 

oraz zdefiniowaniu 

nieprecyzyjnych 

pojęć użytych                           

w obowiązującym 

rozporządzeniu 

z 2005 r., 

powodujących 

dowolność 

interpretacyjną.  

Projektowane zmiany 

będą miały charakter 

kompleksowy                     

i porządkujący 

obowiązujący stan 

prawny, dostosowujący 

do specyfiki służby         

w Policji.  

 

wypadek zbiorowy, 

członków rodziny 

poszkodowanego, etc.    

Pozwoli to na 

wyeliminowanie 

pojawiających się 

wątpliwości 

interpretacyjnych. 

Wyeliminowane zostało 

powiadamianie 

organizacji 

związkowych 

o wypadku. 

Dotychczasowa 

praktyka realizacji 

postępowań wykazała, 

iż ww. tryb 

przekazywania 

informacji nie wnosi 

wartości dodatnich  

do poprawy stanu 

bezpieczeństwa 

policjantów,  

a jedynie niepotrzebnie 

wydłuża obieg 

dokumentacji. 

Komisje powypadkową 

powołuje kierownik 

jednostki 

organizacyjnej Policji 

właściwy ze względu     

na stałe miejsce 

pełnienia służby przez 

poszkodowanego. 

Kierownik szkoły 

Policji realizuje 

powyższe w stosunku 

do funkcjonariusza, 

który uległ wypadkowi           

na terenie szkoły 

Policji, podczas 

szkolenia lub 

doskonalenia 

Biura Kontroli KGP 



  

zawodowego - pozwala 

to na wyeliminowanie 

wątpliwości w zakresie 

właściwości miejscowej 

komisji powypadkowej. 

Reguluje również 

kwestię wypadków 

policjantów, którzy 

ulegli wypadkom poza 

granicami kraju 

(kontyngenty, łącznicy, 

konferencje czy też 

pościg  i obserwacja 

transgraniczna). 

Obecny stan prawny nie 

uwzględnia trybu 

realizacji postępowań 

wyjaśniających               

w stosunku do w/w 

funkcjonariuszy, którzy 

ulegli wypadkowi.   

Kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji 

zabezpiecza miejsce 

wypadku przed 

ewentualnymi dalszymi 

następstwami zdarzenia, 

jeżeli okoliczności to 

uzasadniają. Zapis ten 

eliminuje fikcje 

obligatoryjności 

powyższej czynności     

w aspekcie odległości 

czasowej i miejscowej 

wypadku. 

Doprecyzowano 

zagadnienie 

przypadków wszczęcia 

z urzędu postępowania 

wyjaśniającego – 

pozwala to na 

eliminację 

pojawiających się 



  

wątpliwości 

interpretacyjnych 

w tym zakresie.  

Zmieniony został 

minimalny skład 

komisji powypadkowej 

(eliminujący „martwe 

dusze”, tj. osoby które 

faktycznie nie 

uczestniczą w 

czynnościach komisji), 

przy jednoczesnym 

zobowiązaniu                

do zapoznania się  ww.   

z materiałami sprawy 

przed stwierdzeniem  

czy zdarzenie 

jest wypadkiem 

pozostającym w 

związku ze służbą w 

Policji. Wyeliminowany 

został problem braku 

przedstawiciela służby 

bezpieczeństwa 

i higieny służby, 

w jednostce 

organizacyjnej Policji 

która w obowiązującym 

stanie prawnym, nie ma 

obowiązku tworzenia 

służby bezpieczeństwa    

i higieny służby. 

Wprowadzono 

obligatoryjność 

wykonania przez 

komisję powypadkową 

określonych czynności    

w toku ustalenia 

okoliczności i przyczyn 

wypadku oraz 

odstępstwa od tych 

obowiązków – pozwoli 

to na podwyższenie 



  

poziomu 

merytorycznego 

realizowanych 

postępowań, poprzez 

generalny obowiązek 

wykonania czynności 

wielokrotnie 

pomijanych (jako 

fakultatywnych) 

w procedowanych 

postępowaniach. 

Wprowadzono 

możliwość 

dokonywania czynności 

w toku ustalenia 

okoliczności  

i przyczyn wypadku 

przez jedną osobę 

(wchodzącą w skład 

komisji 

powypadkowej). 

Powyższe powinno 

wpłynąć na poprawę 

szybkości i ekonomikę 

realizowanego 

postępowania. 

Zrezygnowano,                

z wyjątkiem protokołu 

powypadkowego,             

z protokolarnego 

dokumentowania 

czynności przez 

komisje powypadkowe. 

Wyeliminowane zostało 

bezpodstawne 

pouczanie świadka  

o odpowiedzialności 

karnej z art. 233 § 1 Kk 

(wobec braku 

stosownego pouczenia 

na poziomie ustawy). 

Stworzona została 

podstawa prawna 



  

zwrócenia się komisji 

powypadkowej              

do kierownika 

innej jednostki 

organizacyjnej Policji, 

o wykonanie czynności 

związanych z 

ustalaniem okoliczności 

i przyczyn wypadku. 

Określono również 

obowiązki rzeczonego 

kierownika jednostki 

organizacyjnej Policji 

we wskazanym 

zakresie. 

Wprowadzono 

obowiązek pisemnego 

poinformowania 

poszkodowanego lub 

członka jego rodziny      

o zawieszeniu 

postępowania 

powypadkowego – 

pozwoli to na pełniejsze 

informowanie strony       

o etapie na jakim 

znajduje się 

procedowanie w 

sprawie i uchroni organ 

przed zarzutem 

bezczynności w 

sprawie. Zmieniona 

została procedura 

zapoznawania 

poszkodowanego lub 

członka jego rodziny  

z protokołem 

powypadkowym (przed 

zatwierdzeniem 

protokołu przez 

kierownika jednostki 

organizacyjnej Policji)    

– pozwala to na 



  

realizowanie czynności 

w toku postępowania       

z zachowaniem ich 

logiki i chronologii. 

Zmieniona została 

procedura wnoszenia 

przez poszkodowanego 

lub członka jego 

rodziny  uwag i 

zastrzeżeń do ustaleń 

zawartych w protokole 

powypadkowym oraz 

tryb ich rozpatrywania    

– pozwala to na jasne       

i precyzyjne określenie 

trybu zaskarżania treści 

zawartych w protokole 

powypadkowym oraz 

kwalifikacji prawnej 

zdarzenia, eliminując 

występujące 

wątpliwości w tym 

zakresie. 

Dookreślono adresatów 

do których przesyła się 

zatwierdzone protokoły 

powypadkowe,  

co eliminuje 

wątpliwości w tym 

zakresie. Stworzono 

obowiązek 

przechowywania przez 

10 lat protokołu 

powypadkowego             

– pozwala to na 

uregulowanie tej 

kwestii w akcie 

normatywnym rangi 

rozporządzenia. 

Wprowadzono 

obowiązek prowadzenia 

rejestru wypadków oraz 

określono ich zakres 



  

przedmiotowy                

– w obowiązującym 

stanie prawnym nie 

wyartykułowano takiej 

dyspozycji. Informacje    

o których mowa 

powyżej 

wykorzystywane są 

przez kierownika 

jednostki 

organizacyjnej do 

spełnienia wielu 

obowiązków prawnych, 

wynikających  

z przepisów 

regulujących 

problematyką bhp 

oraz do celów 

statystycznych. 

Zobowiązano 

Kierownika jednostki 

organizacyjnej Policji 

lub kierownika szkoły 

Policji  do 

poinformowania 

kierownika jednostki 

organizacyjnej Policji,   

na którego obszarze 

działania miał miejsce 

wypadek, o zawartych   

w protokole 

powypadkowym 

wnioskach i zaleceniach 

profilaktycznych – 

pozwoli to właściwemu 

kierownikowi jednostki 

organizacyjnej               

na przedsięwzięcie 

adekwatnych działań, 

które spowodują 

zapobieżenie podobnym 

zdarzeniom 

wypadkowym.    



  

19. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie urlopów 

policjantów 

Zmiana warunków 

pełnienia  przez 

policjantów służby, 

szczególnie w aspekcie 

postępu technicznego, 

wymaga dostosowania 

stanu prawnego 

dotyczącego zasad 

przyznawania 

policjantom urlopu 

dodatkowego  

w sytuacjach, gdy 

pełnią oni służbę w 

warunkach szczególnie 

uciążliwych dla 

zdrowia. Niezbędne 

jest zweryfikowanie 

użytych w 

rozporządzeniu 

określeń  odpowiednio  

do realiów służby. 

Ponadto istnieje 

potrzeba 

doprecyzowania pojęć 

użytych w  ww. 

rozporządzeniu w celu 

wyeliminowania 

wątpliwości w  

interpretacji  

niektórych przepisów. 

Nowelizacja 

rozporządzenia  

w zakresie uregulowań 

dotyczących warunków 

przyznawania płatnego 

urlopu dodatkowego 

policjantom, którzy 

pełnią służbę 

w warunkach 

szczególnie uciążliwych 

dla zdrowia 

Dostosowanie                 

w aspekcie pełnionej 

przez policjantów 

służby w warunkach 

uciążliwych lub 

szkodliwych dla 

zdrowia, z tytułu 

których przyznawane są 

coroczne płatne urlopy 

dodatkowe. 

 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

insp. Jarosław 

Czerechowski -

Zastępca Dyrektora 

Biura Kontroli KGP 

bip.mswia.gov.pl  

20. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

umundurowania 

policjantów 

Potrzeba opracowania      

i wydania tego aktu 

wynika przede 

wszystkim                        

z konieczności 

wprowadzenia 

rozwiązań, które             

w praktyce wpłyną 

na optymalne 

wykorzystanie 

umundurowania 

służbowego nowego 

wzoru, poprzez 

Projekt ma na celu 

zróżnicowanie okresu 

używalności 

przedmiotów 

umundurowania dla 

policjantów służby 

prewencyjnej 

oraz kryminalnej i 

wspomagającej z uwagi 

na inny charakter 

każdej z nich. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podinsp. Tomasz 

Safjański -                                                         

Zastępca Dyrektora 

Biura Logistyki Policji 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

dostosowanie okresów 

jego używalności 

do rzeczywistych 

warunków 

użytkowania 

umundurowania przez 

policjantów 

poszczególnych 

rodzajów służb. 

21. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji   

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie wysokości 

i warunków 

przyznawania 

policjantom 

równoważnika 

pieniężnego w zamian 

za umundurowanie  

 

Zmiana 

obowiązującego 

rozporządzenia jest 

konsekwencją 

proponowanej w pkt 1 

zmiany przepisów 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 

20 maja 2009 r. 

w sprawie 

umundurowania 

policjantów w zakresie 

okresów używalności 

przedmiotów 

umundurowania,  

co skutkować musi 

także zmianą 

wysokości 

równoważnika 

pieniężnego w zamian  

za umundurowanie, 

którego wysokość 

ustala się w wysokości 

równej rocznej 

wartości 

poszczególnych norm 

przedmiotów 

umundurowania. 

Projekt ma na celu 

określenie wysokości 

równoważnika 

pieniężnego w zamian 

za umundurowanie na 

podstawie kalkulacji 

uwzględniającej 

proponowane zmiany 

norm umundurowania 

w części dotyczącej 

okresu używalności 

poszczególnych 

przedmiotów 

umundurowania. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podinsp. Tomasz 

Safjański -                                                       

Zastępca Dyrektora 

Biura Logistyki Policji 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

22. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji   

Określone w § 2 pkt 3 

i 4 obowiązującego 

rozporządzenia 

w sprawie 

Zmiana rozporządzenia 

polega na uregulowaniu 

kwestii równorzędności 

grup zaszeregowania 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

insp. Joanna 

Kaczmarska-Reicher - 

Zastępca Dyrektora 

Biura Logistyki Policji 

bip.mswia.gov.pl  



  

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie 

szczegółowych zasad 

przydziału, opróżniania 

i norm zaludnienia 

lokali mieszkalnych 

oraz przydziału 

i opróżnienia 

tymczasowych kwater 

przeznaczonych dla 

policjantów 

szczegółowych zasad 

przydziału, opróżniania 

i norm zaludnienia 

lokali mieszkalnych 

oraz przydziału i 

opróżnienia 

tymczasowych kwater  

grupy zaszeregowań 

nie odpowiadają 

grupom 

zaszeregowania 

stanowisk określonych 

w rozporządzeniu 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie szczegółowych 

zasad otrzymywania i 

wysokości uposażenia 

zasadniczego 

policjantów, dodatków 

do uposażenia oraz 

wysługi lat, od której 

jest uzależniony wzrost 

uposażenia 

zasadniczego. 

określonych w tym 

rozporządzeniu dla 

naliczania dodatkowych 

norm zaludnienia 

z grupami 

zaszeregowania 

stanowisk określonych  

w rozporządzeniu 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie szczegółowych 

zasad otrzymywania i 

wysokości uposażenia 

zasadniczego 

policjantów, dodatków 

do uposażenia oraz 

wysługi lat, od której 

jest uzależniony wzrost 

uposażenia 

zasadniczego. 

KGP 

23. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie wysokości 

i szczegółowych zasad 

przyznawania, odmowy 

przyznania, cofania 

i zwracania przez 

policjantów 

równoważnika 

pieniężnego za remont 

zajmowanego lokalu 

mieszkalnego 

 

Rozbieżności 

interpretacyjne 

przepisów 

obowiązującego 

rozporządzenia oraz 

konieczność 

dokładnego 

dookreślenia 

czasu/okresu 

pobierania 

równoważnika przez 

policjanta. 

Projekt ma na celu 

doprecyzowanie 

przepisów i usunięcie 

niejasności. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

insp. Joanna 

Kaczmarska-Reicher - 

Zastępca Dyrektora 

Biura Logistyki Policji 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

 

24. Projekt rozporządzenie 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie wysokości 

i szczegółowych zasad 

przyznawania, odmowy 

przyznania, cofania 

i zwracania przez 

policjantów 

równoważnika 

pieniężnego za brak 

lokalu mieszkalnego 

Rozbieżności 

interpretacyjne 

obowiązujących 

przepisów oraz 

konieczność 

dokładnego 

dookreślenia 

czasu/okresu 

pobierania 

równoważnika przez 

policjanta. 

Projekt ma na celu 

doprecyzowanie 

przepisów i usunięcie 

niejasności. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

insp. Joanna 

Kaczmarska-Reicher - 

Zastępca Dyrektora 

Biura Logistyki Policji 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

25. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie warunków 

otrzymywania przez 

policjanta dodatkowego 

wynagrodzenia za 

wykonywanie 

zleconych zadań 

wykraczających poza 

obowiązki służbowe 

W świetle przepisów 

obecnie 

obowiązującego 

rozporządzenia, 

policjantowi, któremu 

zlecono na piśmie 

wykonywanie zadań 

wykraczających poza 

obowiązki służbowe, 

polegających na 

obsłudze codziennej 

powierzonego mu do 

prowadzenia sprzętu 

transportowego, 

przysługuje - za każdy 

dzień wykonywania 

tych czynności - 

dodatkowe 

wynagrodzenie 

obliczane w relacji 

procentowej  

do kwoty bazowej, 

zależnej od rodzaju 

pojazdu.  

W przypadku służby  

w systemie 

zmianowym 

Zmiana przepisów 

obowiązującego 

rozporządzenia ma 

spowodować 

„odstąpienie” od 

wypłacania policjantom 

dodatkowych 

wynagrodzeń za 

obsługę codzienną (OC) 

pojazdów powszechnie 

występujących w 

Policji, tj: samochodów 

osobowych, osobowo-

terenowych, furgonów, 

motocykli. Tym samym 

zostanie zlikwidowane 

dotychczasowe 

zróżnicowanie 

kierujących pojazdami  

ze względu na status 

bycia funkcjonariuszem 

Policji a pracownikiem 

Policji, gdyż ci ostatni 

nie otrzymują żadnych 

świadczeń za taką sama 

obsługę takich samych 

pojazdów. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

nadkom. Piotr Kucia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dyrektor Biura 

Logistyki KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

wynagrodzenie 

to przysługuje tylko 

policjantowi, który 

danego dnia wykonał 

obsługę pojazdu jako 

pierwszy. Zatem 

wynagrodzenie 

to nie przysługuje: 

1) policjantowi, który 

wykonał obsługę, lecz 

nie zlecono mu tego  

na piśmie; 

2) pracownikowi, 

nawet jeśli zlecono 

mu wykonywanie tych 

czynności na piśmie. 

Realizacja wypłaty 

tego świadczenia, 

często niewielkiego 

i jednorazowego, ale 

w skali kraju dla 

tysięcy policjantów, 

generuje duży nakład 

pracy i koszty 

związane 

z prowadzeniem 

ewidencji, naliczaniem 

należności, 

sporządzaniem list 

wynagrodzeń, 

realizacji przelewów 

i księgowaniem 

wydatków. Poza tym 

obecne przepisy 

niezasadnie różnicują 

sytuację kierujących 

pojazdami służbowymi 

w zależności czy są oni 

funkcjonariuszami 

Policji, czy 

pracownikami Policji - 

na niekorzyść tych 

ostatnich. 



  

26. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

w sprawie utworzenia 

jednostki 

badawczo-rozwojowej -

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne 

Policji 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

Przyczyny 

opracowania projektu: 

1) stworzenie podstaw 

prawnych do 

prowadzenia 

działalności badawczo-

rozwojowej; 

2) możliwość 

pozyskiwania 

pozabudżetowych 

środków finansowych. 

3) wykonywanie zadań 

związanych z 

badaniem i certyfikacją 

wyposażenia 

Policji. 

Celem projektu jest 

wykonywanie badań 

naukowych i prac 

rozwojowych, 

prowadzenie baz 

danych w celu wsparcia 

techniczno-

kryminalistycznego 

procesu zapobiegania, 

wykrywania i 

zwalczania 

przestępczości, 

wykonywanie 

ekspertyz i wydawanie 

opinii w prowadzonych 

postępowaniach. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podisp. Paweł Rybicki - 

Dyrektor 

Centralnego 

Laboratorium 

Kryminalistycznego 

KGP 

 

bip.mswia.gov.pl  

27. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie pozbawiania 

broni palnej cech 

użytkowych 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Ustanowienie nowych 

stawek opłat za 

wydanie specyfikacji 

technicznej oraz 

za dokonanie oceny 

zgodności pozbawienia 

cech użytkowych broni 

palnej. 

 

Celem projektu jest 

zbilansowanie 

ujemnych 

kosztów KGP 

za dokonanie 

oceny zgodności 

pozbawienia 

cech użytkowych broni 

palnej wynikających 

z różnicy wysokości 

ustawowej opłaty za 

ocenę zgodności – 

40.000 PLN i kosztów 

znakowania  

jednego egzemplarza 

broni w wysokości  

43, 92 PLN. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podinsp. Paweł  

Rybicki - 

Dyrektor 

Centralnego 

Laboratorium 

Kryminalistycznego 

KGP 

 

bip.mswia.gov.pl  

28. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie opiniowania 

służbowego 

funkcjonariuszy policji 

oraz wzoru formularza 

Potrzeba zmiany 

wynika z aktualnie 

trwających prac nad 

utworzeniem -  w 

związku z art. 4 ust. 3 

pkt 3 ustawy o Policji - 

jednostki badawczo-

rozwojowej - Centralne 

Laboratorium 

Kryminalistyczne 

Celem projektu jest 

zmiana przepisu § 7 

uprawniająca 

Komendanta Głównego 

Policji  do wydawania 

opinii w stosunku  

do dyrektora jednostki 

badawczo-rozwojowej 

Policji oraz  dyrektora 

tej jednostki w stosunku 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podinsp. Paweł 

Rybicki - 

Dyrektor Centralnego 

Laboratorium 

Kryminalistycznego 

KGP  

bip.mswia.gov.pl  



  

opinii służbowej Policji. do podległych mu 

policjantów. Zmiana  

§ 10 uwzględniająca 

możliwość odwołania 

się od opinii dyrektora 

jednostki badawczo-

rozwojowej Policji do 

Komendanta Głównego 

Policji. 

29. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie w 

sprawie mianowania 

policjantów na stopnie 

policyjne 

Potrzeba zmiany 

wynika z aktualnie 

trwających prac nad 

utworzeniem  

- w związku z art. 4 

ust. 3 pkt 3 ustawy 

o Policji -jednostki 

badawczo-rozwojowej 

- Centralne 

Laboratorium 

Kryminalistyczne 

Policji. 

Projekt ma na celu 

wprowadzenie 

stosownych zmian 

umożliwiających 

dyrektorowi jednostki 

badawczo-rozwojowej 

Policji kierowanie 

podległych  mu  

fszy na egzamin 

oficerski. 

Przeredagowanie 

zapisów regulujących 

procedurę mianowania 

na stopnie policyjne 

pod kątem jednostki 

badawczo-rozwojowej. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podinsp. Paweł 

Rybicki - 

Dyrektor Centralnego 

Laboratorium 

Kryminalistycznego 

KGP  

bip.mswia.gov.pl  

30. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie 

szczegółowego trybu 

postępowania przy 

udzielaniu wyróżnień 

policjantom 

Potrzeba zmiany 

wynika z aktualnie 

trwających prac nad 

utworzeniem na 

podstawie art. 4 ust. 3 

pkt 3 ustawy o Policji 

jednostki badawczo-

rozwojowej - Centralne 

Laboratorium 

Kryminalistyczne 

Policji. 

Projekt ma na celu 

stworzenie podstawy 

prawnej do udzielania 

przez dyrektora 

jednostki badawczo-

rozwojowej wyróżnień 

policjantom. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podinsp. Paweł 

Rybicki - 

Dyrektor Centralnego 

Laboratorium 

Kryminalistycznego 

KGP  

bip.mswia.gov.pl  

31. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie legitymacji 

Potrzeba zmiany 

wynika z aktualnie 

trwających prac nad 

utworzeniem na 

podstawie art. 4 ust. 3 

pkt 3 ustawy o Policji 

jednostki badawczo-

Celem projektu jest 

uregulowanie zapisów 

dotyczących  

wydawania, 

wymieniania 

legitymacji służbowych 

policjantów pod kątem 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

podinsp. Paweł 

Rybicki - 

Dyrektor Centralnego 

Laboratorium 

Kryminalistycznego 

KGP  

bip.mswia.gov.pl  



  

służbowych 

policjantów 

rozwojowej - Centralne 

Laboratorium 

Kryminalistyczne 

Policji. 

 

jednostki badawczo-

rozwojowej Policji. 

32. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie   

w sprawie 

szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej 

Funduszu Wsparcia 

Policji 

Nowelizacja projektu 

rozporządzenia jest 

podyktowana 

koniecznością jego 

dostosowania  

do przepisów ustawy 

z dnia  27 sierpnia 

2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240, 

z późn. zm.), które 

weszły w życie w dniu  

1 stycznia 2010 r.   

Zmiana ma charakter 

porządkujący i 

wprowadza aktualne 

odesłania do przepisów 

ustawy o finansach 

publicznych. 

Dodatkowy § 8a 

wynika z wyłączenia 

sprawozdań w zakresie 

należności, wybranych 

aktywów i zobowiązań 

z rozporządzenia 

Ministra Finansów 

w sprawie 

sprawozdawczości 

budżetowej (…). 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Pani Eliza Wójcik - 

Dyrektor Biura 

Finansów  KGP  

bip.mswia.gov.pl  

33. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji   

w sprawie 

oddelegowania 

policjantów  

do wykonywania zadań 

służbowych poza  

Policją w kraju i za 

granicą 

Opracowanie projektu 

rozporządzenia jest 

podyktowane 

koniecznością 

wykonania 

upoważnienia 

ustawowego zawartego 

w art. 36 ust. 5 ustawy 

z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 

43, poz. 277, z późn. 

zm.) i wprowadzonego 

zgodnie z dyspozycją 

art. 36 ustawy  z dnia 

7 maja 2009 r.  

o uchyleniu lub 

zmianie niektórych 

upoważnień  

do wydawania aktów 

wykonawczych  

(Dz. U.  Nr 98, poz. 

Projekt ma na celu 

określenie warunków 

i trybu oddelegowania 

policjantów, z 

uwzględnieniem m. in. 

charakteru zadań 

wykonywanych poza 

Policją, warunków 

otrzymywania i 

wysokości uposażenia 

i innych świadczeń ze 

stosunku służbowego, 

zakresu niektórych 

praw i obowiązków 

oddelegowanego, 

trybu postępowania 

i właściwości 

przełożonych i innych 

podmiotów, m. in. w 

zakresie wnioskowania 

o oddelegowanie 

i odwołania  

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

mł. insp. Roman 

Stawicki - 

Dyrektor Biura Kadr  

i Szkolenia KGP 

 

bip.mswia.gov.pl  



  

817). Upoważnienie 

otrzymało nową treść.   

z oddelegowania.    

34. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie trybu dostępu 

do Krajowego Systemu 

Informatycznego oraz 

wykorzystywania 

danych 

Praktyka stosowania 

dotychczas 

obowiązującego 

rozporządzenia, 

wykazała 

niedoskonałości 

zapisów 

przedmiotowego aktu 

prawnego, które 

prowadziły do częstych 

błędów 

interpretacyjnych, co 

skutkowało licznymi 

zapytaniami 

kierowanymi od 

użytkowników 

instytucjonalnych do 

COT KSI, w zakresie 

nadawania, zmiany lub 

cofnięcia uprawnień do 

dostępu do KSI dla 

wyznaczonych 

użytkowników 

indywidualnych. 

Ponadto, w związku z 

wejściem w życie 

ustawy o zmianie 

ustawy o udziale 

Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie 

Informacyjnym 

Schengen oraz 

Systemie Informacji 

Wizowej i ustawy o 

ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 

41, poz. 233), 

koniecznym stało się 

dostosowanie zapisów 

ww. rozporządzenia do 

terminologii oraz 

Wprowadze   Wprowadzenie  zmiany 

do obowiązującego 

rozporządzenia polegać 

ma m.in. na: 

1. zmianie de  1) zmianie definicji 

użytkownika 

instytucjonalnego; 

2) zmiana dwóch 

załączników do 

rozporządzenia tj.: 

upoważnienia do 

dostępu do Krajowego 

Systemu 

Informatycznego 

oraz wykorzystywania 

danych SIS oraz 

upoważnienia do 

dostępu do Krajowego 

Systemu 

Informatycznego 

oraz wykorzystywania 

danych VIS. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

mł. insp. Beata Nowak -

Pietrzykowska - 

Dyrektor Krajowego 

Centrum Informacji 

Kryminalnych 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

nowych rozwiązań 

przewidzianych w 

ustawie zmieniającej. 

35. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

zmieniającego w 

sprawie wzorów kart 

wpisu i wzorów kart 

zapytania o dane 

w Systemie 

Informacyjnym 

Schengen oraz sposobu 

ich wypełniania  

Stosowanie w praktyce 

obowiązującego 

rozporządzenia 

wskazuje na potrzebę 

wprowadzenia 

elektronicznych kart 

zapytania w celu 

umożliwienia organom 

samorządowym 

właściwym w 

sprawach rejestracji 

pojazdów 

przekazywania do 

centralnego organu 

technicznego KSI kart 

zapytania o dane SIS 

w drodze przekazu 

elektronicznego, jak 

również udzielania 

przez COT KSI 

odpowiedzi tym 

organom. 

Wprowadzenie 

proponowanych zmian 

umożliwi sprawną 

realizację ustawowych  

uprawnień ww. 

organów wynikających 

z art. 4 ust. 2 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2007 r. 

o udziale 

Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie 

Informacyjnym 

Schengen oraz 

Wizowym Systemie 

Informacyjnym 

(Dz. U. Nr 175, poz. 

1170, z późn. zm.). 

Ponadto, w związku 

Wprowadzenie zmiany 

do obowiązującego 

rozporządzenia polegać 

ma m.in. na dodaniu  

dwóch załączników:    

1) elektronicznej karty 

zapytania  

o dane SIS „Dowód 

rejestracyjny pojazdu, 

który  został 

skradziony, 

wykorzystany w 

niewłaściwy sposób, 

utracony lub 

unieważniony”; 

2) elektronicznej karty 

zapytania o dane SIS 

„Pojazd silnikowy o 

pojemności silnika 

przekraczającej 50 cm3, 

przyczepa o masie 

własnej przekraczającej 

750 kg i naczepa, które 

zostały skradzione, 

wykorzystane w 

niewłaściwy sposób lub 

utracone. 

 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

mł. insp. Beata Nowak -

Pietrzykowska -

Dyrektor Krajowego 

Centrum Informacji 

Kryminalnych 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  



  

z wejściem w życie 

ustawy o zmianie 

ustawy o udziale 

Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie 

Informacyjnym 

Schengen oraz 

Systemie Informacji 

Wizowej i ustawy 

o ochronie danych 

osobowych 

(Dz. U. Nr 41, 

poz. 233), koniecznym 

stało się dostosowanie 

zapisów ww. 

rozporządzenia do 

terminologii oraz 

nowych rozwiązań 

przewidzianych w 

ustawie zmieniającej. 

36. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie wzoru  

i trybu nadawania 

sztandaru jednostkom 

organizacyjnym Policji 

 

Przeniesiony z 

I półrocza 2010 r. 

 

Wieloletnia praktyka 

wymusza konieczność 

zmian dot. trybu 

nadawania sztandar 

 i jego wzoru. 

Projekt ma na celu m.in. 

określenie: wzoru i 

wymiarów sztandaru, 

ilości gwoździ 

honorowych, trybu 

nadania oraz ewidencji 

sztandarów w KGP. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Robert Baran - 

Dyrektor  

Biura Ministra SWiA 

bip.mswia.gov.pl  

37. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji  

w sprawie organizacji                     

i funkcjonowania 

centralnego punktu 

systemu centrów 

powiadamiania 

Wykonanie 

upoważnienia 

ustawowego - art. 78 

ust. 7a ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. - 

Prawo 

telekomunikacyjne  

(Dz. U. Nr 171, poz. 

1800, z późn. zm.). 

Projekt ma na celu 

określenie organizacji 

i funkcji centralnego 

punktu systemu centrów 

powiadamiania 

ratunkowego oraz 

punktów centralnych 

służb ustawowo 

powołanych do 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marek Słowikowski - 

Dyrektor 

Departament Ewidencji 

Państwowych  

i Teleinformatyki  

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

ratunkowego oraz 

punktów centralnych 

służb 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

niesienia pomocy, 

w celu zapewnienia 

sprawnej dystrybucji 

danych  

i informacji 

udostępnianych przez 

Platformę 

Lokalizacyjno-

Informacyjną z 

Centralną Bazą Danych  

właściwym terytorialnie 

centrom powiadamiania 

ratunkowego, 

wojewódzkim centrom 

powiadamiania 

ratunkowego oraz 

jednostkom służb 

ustawowo powołanym 

do niesienia pomocy. 

38. 

 

Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji  

w sprawie sposobu 

gromadzenia odcisków 

linii papilarnych, 

zdjęć oraz danych 

osobowych przez Straż 

Graniczną 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Wydanie  nowego 

rozporządzenia 

związane jest ze 

zmianą treści 

upoważnienia 

ustawowego 

wprowadzoną 

nowelizacją ustawy 

o Straży Granicznej  

z dnia 7 maja 2009 r. 

(Dz. U. Nr 98, poz. 

817).  

Dotychczasowe 

przepisy obowiązują do 

dnia 10 lipca 2010 r. 

Nowe przepisy określą 

sposób gromadzenia 

odcisków linii 

papilarnych, zdjęć 

oraz danych 

osobowych, warunki 

przechowywania, 

wykorzystania  

i sposób ich 

przekazywania innym 

organom uprawnionym 

na podstawie przepisów 

odrębnych a także 

(co jest nowością) 

wzory 

wykorzystywanych 

dokumentów. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

39. 

 

Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie przenoszenia 

Zmiana rozporządzenia 

związana jest ze 

zmianą  przepisów 

merytorycznych 

ustawy o Straży 

Granicznej, 

wprowadzoną 

Projekt ma na celu 

uzupełnienie przepisów 

umożliwiających 

przeniesienie do służby 

w Straży Granicznej 

funkcjonariuszy Służby 

Celnej. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy  

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



  

do służby w Straży 

Granicznej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

 

nowelizacją tej ustawy  

z dnia 27 sierpnia 

2009 r. (Dz. U. Nr 168, 

poz. 1323). 

40. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie warunków 

otrzymywania przez 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej 

dodatkowego 

wynagrodzenia za 

wykonywanie zadań 

zleconych                

wykraczających poza 

obowiązki służbowe 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

W związku z zakładaną 

likwidacją zwiększenia 

dodatku służbowego z 

tytułu opieki nad psem 

służbowym zaistniała 

potrzeba wprowadzenia 

nowej formy 

rekompensaty dla 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej - 

przewodników psów 

służbowych. 

Wprowadzenie 

regulacji dotyczącej 

dodatkowego 

wynagrodzenia dla 

funkcjonariusza Straży 

Granicznej za 

wykonywanie zadań 

eksperta, uzasadniona 

jest coraz częstszym 

udziałem 

funkcjonariuszy w 

przedsięwzięciach 

wynikających z 

realizacji założeń 

projektów 

pomocowych 

finansowanych ze 

środków Unii 

Europejskiej 

(ewentualnie 

współfinansowanych 

ze strony innych 

państw trzecich 

np. USA), a 

koordynowanych przez 

Projekt ma na celu 

wprowadzenie przepisu 

umożliwiającego 

przyznanie 

funkcjonariuszom 

Straży Granicznej -

przewodnikom psów 

służbowych, 

dodatkowego 

wynagrodzenia za 

opiekę nad psem 

służbowych 

Wprowadzenie przepisu 

umożliwiającego 

przyznanie 

dodatkowego 

wynagrodzenia 

funkcjonariuszom 

Straży Granicznej, 

którym w ramach 

zadań, wykraczających 

poza zakres 

obowiązków, zlecono 

wykonywanie zadań 

eksperta, w kraju i poza 

granicami  państwa. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



  

określone państwo 

Unii Europejskiej 

lub organizacje 

pozarządową 

(np. Międzynarodową 

Organizację ds. 

Migracji – IOM). 

41. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie sposobu 

przeprowadzania i 

dokumentowania 

przez Straż Graniczną 

czynności operacyjno 

-rozpoznawczych 

niejawnego 

nadzorowania, 

wytwarzania, 

przemieszczania, 

przechowywania              

o obrotu przedmiotami 

przestępstwa 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

W aktualnie 

obowiązującym 

rozporządzeniu 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji               

z dnia 12 marca 2002 r.                      

w sprawie sposobu 

przeprowadzania  i 

dokumentowania 

przez Straż Graniczną 

czynności operacyjno-

rozpoznawczych 

niejawnego 

nadzorowania 

wytwarzania, 

przemieszczania, 

przechowywania           

i obrotu przedmiotami 

przestępstwa (Dz. U.                  

z 2002 Nr 34, poz. 320) 

przepisy zostały 

sformułowane 

w sposób mało 

precyzyjny. 

Wynika z nich, ze 

przesyłka niejawnie 

nadzorowana ma 

miejsce jedynie 

wówczas, gdy łącznie 

spełnione są warunki 

wskazane w § 1 

rozporządzenia. 

Projekt ma na celu 

wprowadzenie 

regulacji, które będą 

jednoznacznie 

wskazywały, jakie 

czynności w ramach 

przesyłki zawierającej 

przedmiot przestępstwa 

są obligatoryjne               

a jakie fakultatywne. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

42. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                

Wykonanie delegacji 

ustawowej zawartej 

w art. 10 ust. 5a ustawy 

Projekt ma na celu 

określenie sposobu 

postępowania ze 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

bip.mswia.gov.pl  



  

i Administracji                

w sprawie 

postępowania ze 

zwłokami 

cudzoziemców 

umieszczonych             

w strzeżonym ośrodku 

lub przebywających    

w areszcie w celu 

wydalenia 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 

23, poz. 295, z późn. 

zm.), w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 

24 października 2008 r. 

o  zmianie ustawy  

o cudzoziemcach oraz 

niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 216, 

poz. 1367). 

 

zwłokami 

cudzoziemców 

umieszczonych w 

strzeżonym ośrodku lub 

przebywających 

w areszcie w celu 

wydalenia, 

uwzględniając 

w szczególności 

powiadomienie 

właściwych osób 

o zgonie, sposób 

powiadamiania, 

wskazanie podmiotów 

wydających zgodę na 

pochowanie zwłok, 

tryb postępowania ze 

zwłokami, które nie 

zostaną odebrane oraz 

sposób ponoszenia 

kosztów pochówku 

zleconego przez 

strzeżony ośrodek lub 

areszt w celu 

wydalenia, kierując się 

koniecznością 

zachowania godności 

należnej zmarłemu                 

i bezpieczeństwem 

sanitarnym. 

Biuro Prawne 

KGSG 

43. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                  

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie warunków, 

jakim powinny 

odpowiadać 

pomieszczenia                 

w jednostkach 

organizacyjnych 

Straży Granicznej 

Dostosowanie 

warunków istniejących 

w pomieszczeniach 

znajdujących się 

jednostkach 

organizacyjnych Straży 

Granicznej 

przeznaczonych dla 

osób zatrzymanych 

do warunków w 

zakresie organizacyjno-

technicznym 

określonych w 

Zmiany mają na celu 

ujednolicenie 

warunków istniejących 

w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych 

znajdujących się w 

jednostkach 

organizacyjnych Straży 

Granicznej i Policji. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



  

przeznaczone dla osób 

zatrzymanych oraz 

regulaminu pobytu 

w tych 

pomieszczeniach 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

rozporządzeniu 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 

13 października 2008 r. 

w sprawie pomieszczeń 

w jednostkach 

organizacyjnych Policji 

przeznaczonych dla 

osób zatrzymanych lub 

doprowadzanych (…) 

(Dz. U. Nr 192, poz. 

1187). 

44. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie wzoru flagi 

oraz oznakowania 

jednostek pływających 

i statków powietrznych 

Straży Granicznej   

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Opracowanie nowego 

rozporządzenia 

związane jest z 

zakupem przez Straż 

Graniczną nowych 

jednostek pływających 

Straży Granicznej, 

nowych rodzajów tych 

jednostek oraz zmianą 

nazewnictwa 

odnoszącą się do 

statków powietrznych  

Straży Granicznej. 

Projekt ma na celu 

określenie oznakowania 

nowych jednostek 

pływających Straży 

Granicznej oraz 

wprowadzenie nowego 

nazewnictwa odnośnie 

statków powietrznych 

Straży Granicznej, 

a także zniesienie 

obowiązku 

oznakowania w 

stosunku do niektórych 

jednostek pływających 

Straży Granicznej. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski - 

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

45. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                   

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  w 

sprawie należności 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej za podróże 

służbowe, przeniesienia 

lub delegowania 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Zmiana rozporządzenia 

ma na celu 

zapobieżenie 

ewentualnym 

obejściom przepisów 

uprawniających do 

świadczeń pieniężnych 

wynikających z 

przesiedlenia się 

funkcjonariusza. 

Projekt ma na celu 

zmianę polegającą na 

doprecyzowaniu 

definicji „przesiedlenia 

się do określonej 

miejscowości”. 

Obecnie przesiedlenie 

się oznacza zmianę 

miejsca pobytu 

funkcjonariusza i 

członków rodziny, 

przewóz urządzeń 

domowych                         

i zameldowanie  się ich 

w tej miejscowości na 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



  

pobyt stały lub czasowy 

ponad 2 miesiące, przy 

czym czasokres 

zameldowania na pobyt 

stały nie jest określony. 

Projektowana zmiana 

tego przepisu miałaby 

polegać na 

wprowadzeniu 

minimalnego okresu 

(np. 3 lat) stałego 

zameldowania, które 

uprawniałoby do 

przyjęcia, że nastąpiło 

przesiedlenie                  

do innej miejscowości. 

46. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                   

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzeni 

w sprawie zakresu 

obowiązków oraz 

podstaw, zakresu 

i trybu udzielania 

zwolnień od zajęć 

służbowych 

funkcjonariuszom  

Straży Granicznej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Zmiana przepisów 

związana jest z 

wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 

31 marca 2009 r. (sygn. 

akt K 28/08) w wyniku, 

którego traci moc 

obowiązującą art. 103  

Kp, na podstawie 

którego zostało wydane 

rozporządzenie w 

sprawie zasad i 

warunków podnoszenia 

kwalifikacji 

zawodowych i 

wykształcenia 

ogólnego dorosłych, 

regulujące m.in. 

kwestie wymiaru 

zwolnienia od zajęć 

służbowych 

przysługującego 

funkcjonariuszom 

Straży Granicznej. 

Projekt ma na celu 

dodanie przepisów 

pozwalających na 

ustalenie przez 

przełożonych wymiaru 

zwolnień od zajęć 

służbowych 

uzależniając jego 

wysokość od rodzajów 

studiów (nauki) 

podejmowanych lub 

kontynuowanych przez 

funkcjonariusza Straży 

Granicznej. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski - 

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

47. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                       

Weryfikacja niektórych 

przepisów dot. norm 

należności 

Projekt ma na celu 

usunięcie niektórych 

norm należności, 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

bip.mswia.gov.pl  



  

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

umundurowania 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

przedmiotów 

umundurowania. 

wycofanie wykazu 

zamian przedmiotów 

umundurowania, 

dodanie uregulowań 

dot. należności 

mundurowych 

funkcjonariuszy 

przenoszonych do 

służby w innych 

jednostkach 

mundurowych. 

Biuro Prawne 

KGSG 

48. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                       

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie wysokości 

i warunków 

przyznawania 

funkcjonariuszom 

Straży Granicznej 

równoważnika 

pieniężnego                    

w zamian za 

umundurowanie 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Weryfikacja okresów 

używalności niektórych 

przedmiotów 

umundurowania oraz 

urealnienie ich cen, 

doprecyzowanie 

niektórych przepisów 

dotyczących 

równoważnika 

pieniężnego w zamian 

za umundurowanie. 

Projekt ma na celu 

wydłużenie okresów 

używalności niektórych 

przedmiotów 

umundurowania, 

doprecyzowanie 

przepisów dot. decyzji 

w sprawie  

nieprzysługiwania, 

zawieszenia i zwrotu 

równoważnika w 

zamian za 

umundurowanie, 

połączenie 

równoważnika 

pieniężnego w zamian 

za przedmioty 

umundurowania 

(tzn. rocznego) z 

równoważnikiem za 

przedłużenie okresu 

używalności. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

49. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                       

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  w 

sprawie szczegółowych 

zasad współdziałania  

Straży Granicznej z 

Siłami Powietrznymi 

Zmiana rozporządzenia 

podyktowana jest 

zniesieniem 

Pomorskiego Oddziału 

Straży Granicznej w 

Szczecinie oraz 

Łużyckiego Oddziału 

Straży Granicznej 

w Lubaniu, a w ich 

miejsce utworzeniem 

Dostosowanie nazwy 

jednostek 

organizacyjnych Straży 

Granicznej do obecnie 

istniejącej struktury 

organizacyjnej. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



  

i Marynarką Wojenną 

Sił Zbrojnych RP 

w zakresie ochrony 

granicy państwowej 

Nadodrzańskiego  

Oddziału Straży 

Granicznej w Krośnie 

Odrzańskim, który 

przejął dotychczasowe 

zadania wykonywane 

przez zlikwidowane 

oddziały. 

50. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                       

i Administracji  

zmieniającego 

rozporządzenie  w 

sprawie wykazu przejść 

granicznych, którymi 

realizowane jest 

międzynarodowe 

przemieszczanie 

odpadów   

Opracowanie zmiany 

rozporządzenia ma na 

celu uzupełnienie 

wykazu przejść 

granicznych                  

w których jest 

realizowane 

przemieszczanie 

odpadów o nowe 

przejście graniczne na 

granicy zewnętrznej 

Unii Europejskiej. 

Projekt ma na celu 

zamieszczenie w 

wykazie przejść 

granicznych na granicy 

zewnętrznej z Federacją            

Rosyjską nowego 

przejścia granicznego 

w Grzechotkach. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski - 

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

51. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                       

i Administracji                

w sprawie wykazu 

przejść granicznych, 

przez które mogą być 

wwożone na terytorium 

RP i wywożone z tego 

terytorium materiały 

jądrowe, źródła 

promieniotwórcze, 

urządzenia, odpady 

promieniotwórcze 

i wypalone paliwo 

jądrowe 

Opracowanie nowego 

rozporządzenia ma na 

uaktualnienie wykazu 

przejść granicznych 

przez które mogą być 

wwożone na terytorium 

RP i wywożone z tego 

terytorium materiały 

jądrowe, źródła 

promieniotwórcze, 

urządzenia zawierające 

takie źródła, odpady 

promieniotwórcze 

i wypalone paliwo 

jądrowe stanowiącego 

załącznik do 

rozporządzenia 

w związku z: 

- przystąpieniem RP                   

z dniem 21 

października 2007 r. 

do Strefy Schengen, 

- potrzebą 

Projekt ma na celu: 

1) zamieszczenie w 

wykazie przejść 

granicznych 

znajdujących się tylko 

na odcinku granicy 

zewnętrznej Unii 

Europejskiej; 

2) dodanie do wykazu 

lotniczego przejścia 

granicznego  Kielce 

- Masłów; 

3) zmianę nazwy 

morskiego przejścia 

granicznego Gdańsk - 

Nowy Port na Gdańsk 

- Port; 

4) dodanie do wykazu 

(drogowego) przejścia 

Grzechotki na granicy 

z Federacją Rosyjską. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski  

Dyrektorzy - 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



  

uruchomienia 

transportów drogą 

lotniczą 

radiofarmaceutyków 

stosowanych  w 

diagnostyce chorób 

nowotworowych w 

Zakładzie Medycyny 

Nuklearnej w 

Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii            

w Kielcach, 

-potrzebą dostosowania 

wykazu przejść 

granicznych do 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia                      

18 czerwca 2001 r.            

w sprawie ustalenia 

morskich i lotniczych 

stałych przejść 

granicznych oraz 

rodzaju ruchu 

dozwolonego przez te 

przejścia  (Dz. U. Nr 

62, poz. 632, z późn. 

zm.), dodanie do 

wykazu nowego 

(drogowego) przejścia 

granicznego na granicy 

z Federacją Rosyjską. 

52. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych                       

i Administracji                 

w sprawie przypadków 

otrzymywania przez 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej wyżywienia 

oraz norm tego 

wyżywienia 

Ograniczenie nakładów 

finansowych na 

realizację należności 

związanych z 

wyżywieniem 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej. 

Projekt ma na celu 

zmniejszenie i 

ograniczenie kręgu 

podmiotów 

uprawnionych do 

należności 

żywnościowych. 

 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

53. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Konieczność 

wprowadzenia bardziej 

Projekt ma na celu 

wprowadzenie 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski - 

bip.mswia.gov.pl  



  

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie warunków 

przyznawania 

funkcjonariuszom 

Straży Granicznej oraz 

członkom ich rodzin 

zryczałtowanego 

równoważnika 

pieniężnego w razie 

niewykorzystania 

przysługującego 

przejazdu na koszt 

właściwego organu 

Straży Granicznej  

 

stabilnego niż 

dotychczas sposobu 

naliczania 

przysługującego 

funkcjonariuszom 

Straży Granicznej oraz 

członkom ich rodzin, 

zryczałtowanego 

równoważnika 

pieniężnego w razie 

niewykorzystania 

przysługującego 

przejazdu na koszt 

właściwego organu 

Straży Granicznej, 

która wynikła  

z przekwalifikowania 

wszystkich pociągów 

pospiesznych spółki 

„PKP Intercity” S.A. 

na markę TLK od dnia 

1 stycznia 2010 r. 

i określenia nowego 

sposobu ustalania opłat  

za przewóz osób w 

pociągach TLK według 

taryfy pospiesznej, 

a także tendencji do 

powstawania nowych 

przewoźników 

i częstego 

modyfikowania 

ustalanych taryf. 

przepisów 

przewidujących 

zastosowanie 

współczynnika 8,8 % 

iloczynu 1000 km i 

maksymalnej stawki za 

1 km przebiegu pojazdu 

dla samochodu 

osobowego o 

pojemności skokowej 

silnika powyżej 900 

cm3, określonej w 

przepisach dotyczących 

warunków ustalania 

oraz sposobu 

dokonywania zwrotu 

kosztów używania do 

celów służbowych 

samochodów 

osobowych, motocykli 

i motorowerów nie 

będących własnością 

pracodawcy,  

z uwzględnieniem 

posiadanych uprawnień 

do przejazdów 

ulgowych środkami 

kolejowego 

publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Administracji Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

54. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie ustalenia 

dodatkowych 

lotniczych przejść 

granicznych 

 

Utworzenie 

dodatkowego 

lotniczego przejścia 

granicznego w 

Modlinie, które ma 

zacząć funkcjonować 

z dniem 1 października 

2010 r. oraz 

konieczność 

wprowadzenia 

Projekt ma na celu 

dodanie do wykazu 

dodatkowych 

lotniczych przejść 

granicznych 

dodatkowego 

lotniczego przejścia 

granicznego w Modlinie 

oraz wprowadzenie 

uregulowań 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski - 

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



  

rozwiązań 

dostosowujących 

materię regulowaną 

rozporządzeniem 

do przepisów UE w 

odniesieniu do 

obowiązku 

zarządzającego 

lotniskiem w zakresie 

powiadamiania 

odpowiednich 

podmiotów celnych 

i granicznych o 

lądowaniu lub starcie 

statku powietrznego. 

zmieniających 

obowiązek 

zarządzającego 

lotniskiem w zakresie 

powiadamiania 

odpowiednich 

podmiotów celnych  

granicznych o 

lądowaniu lub starcie 

statku powietrznego, 

w tym dostosowujących 

przepisy dotychczas 

obowiązującego w tym 

zakresie rozporządzenia 

do przepisów UE 

dotyczących  

tymczasowego 

przywrócenia kontroli 

granicznej. Zgodnie z 

nowym rozwiązaniem, 

zarządzający lotniskiem 

będzie informował 

wskazane podmioty 

o lądowaniu lub starcie 

statków powietrznych 

odbywających loty nie 

będące lotami 

wewnętrznymi, w 

rozumieniu art. 2 

Kodeksu Granicznego 

Schengen, a jedynie           

w przypadku 

tymczasowego 

przywrócenia kontroli 

granicznej zarządzający 

lotniskiem będzie miał 

obowiązek 

powiadamiania o 

wszystkich lotach 

przekraczających 

granicę Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 



  

55. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie zakresu 

obowiązków oraz 

podstaw, zakresu 

i trybu, udzielanie 

zwolnień od zajęć 

służbowych 

funkcjonariuszom 

Straży Granicznej 

 

Potrzeba dostosowania 

stanu prawnego 

dotyczącego 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej do 

analogicznych regulacji 

obowiązujących 

pracowników. 

Projekt ma na celu: 

1) zobowiązanie 

funkcjonariusza do 

aktualizacji 

dokumentów i 

materiałów dla potrzeb 

zachowania jego 

identyfikacji; 

2) uzyskanie w 

możliwie jak 

najkrótszym czasie 

informacji o 

przyczynach 

uniemożliwiających 

stawienie się 

funkcjonariusza do 

służby; 

3) wprowadzenie 

przepisów dotyczących 

wymiaru urlopu 

szkoleniowego 

uzależniając jego 

wysokość od rodzaju 

studiów (nauki) 

podejmowanych lub 

kontynuowanych przez 

funkcjonariusza. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski - 

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

56. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie 

oddelegowania 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej do pracy 

poza Straż Graniczną 

Uzupełnienie trybu 

delegowania 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej określonego 

w rozporządzeniu o 

tryb delegowania do 

Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych w celu 

pełnienia służby w 

wybranych placówkach 

zagranicznych MSZ. 

Projektowana zmiana 

ma na celu 

umożliwienie 

Komendantowi 

Głównemu Straży 

Granicznej wystąpienie 

z wnioskiem do 

dyrektora generalnego 

służby zagranicznej 

(wg trybu art. 7 ust. 2 

ustawy o służbie 

zagranicznej) o zgodę 

na delegowanie 

wyznaczonego 

funkcjonariusza SG               

do odpowiedniej 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski - 

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  



  

placówki zagranicznej. 

Pozostałe zmiany mają 

charakter porządkowy 

związany z 

wprowadzeniem 

określeń        

odpowiednio użytych 

w ustawie o służbie 

zagranicznej (stopień 

dyplomatyczny). 

57. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

w sprawie warunków 

przejazdu 

funkcjonariuszy 

Straży Granicznej oraz 

członków ich rodzin na 

koszt właściwego 

organu SG 

Wprowadzenie 

projektowanej zmiany 

spowodowane jest 

restrukturyzacją PKP 

i zmianą przepisów 

dotyczących taryf 

stosowanych w 

pociągach „PKP 

Intercity” SA. 

Proponowana zmiana 

na celu dostosowanie 

nazewnictwa taryf 

stosowanych przez 

przewoźnika przy 

przewozie osób.             

Od wskazanych taryf 

uzależniony jest sposób 

ustalenia wysokości 

kosztów przejazdu 

podlegających 

zwrotowi. 

W projekcie planuje się 

dokonać zmiany 

brzmienia § 2 ust. 1  

obowiązującego 

rozporządzenia w 

zakresie dokonywanego 

przez właściwy organ 

Straży Granicznej 

zwrotu kosztów 

przejazdu. 

Proponowana zmiana 

polegać ma na 

zastąpieniu 

dotychczasowego 

brzmienia przepisu 

uwzględniającego, 

jako podstawę zwrotu 

kosztów przejazdu, 

cenę biletu za przejazd 

w drugiej klasie 

pociągu pospiesznego 

lub w pierwszej klasie 

pociągu osobowego, 

brzmieniem 

dostosowanym do 

nazewnictwa 

obowiązujących taryf. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Marcin Własnowolski, 

Waldemar Popławski -  

Dyrektorzy 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

58. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie ustalenia, 

zmiany i zniesienia 

Projekt rozporządzenia 

ma na celu 

uporządkowanie 

i weryfikację 

urzędowego 

nazewnictwa 

Istotą aktu jest 

dostosowanie i 

ujednolicenie 

nazewnictwa 

miejscowości lokalnie 

stosowanego w 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Sylwia Kochman - 

Departament 

Administracji 

Publicznej MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

urzędowych nazw 

niektórych 

miejscowości oraz 

obiektów 

fizjograficznych 

 

miejscowości, 

po uprzednim 

zaopiniowaniu 

propozycji rad gmin 

zmian w nazewnictwie 

miejscowości. Projekt 

przygotowywany jest 

na podstawie 

wniosków jednostek 

samorządu 

terytorialnego. 

stosunku do 

urzędowego statusu 

nazw miejscowości. 

59. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie oceny 

zdolności fizycznej 

i psychicznej do 

służby w Policji 

 

Konieczność 

uporządkowania i 

dostosowania do 

współczesnych 

standardów medycyny 

orzecznictwa komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi 

właściwemu do spraw 

wewnętrznych. 

W projekcie 

rozporządzenia zawarte 

zostaną regulacje 

dotyczące: 

1) zasad oceny i trybu 

orzekania o zdolności 

fizycznej i psychicznej 

do służby w Policji;   

2) organizacji i zakresu 

działania komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych; 

3) właściwości i trybu 

postępowania komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych. 

Stanowiący załącznik 

do rozporządzenia 

„Wykaz chorób 

i ułomności” 

dostosowany zostanie 

do aktualnej wiedzy 

medycznej. 

Rozporządzenie zastąpi 

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych  

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Ewa Mołczan - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

z dnia 9 lipca 1991 r. 

w sprawie właściwości 

i trybu postępowania 

komisji lekarskich 

podległych Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. Nr 79, poz. 349, 

z późn. zm.). 

60. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie oceny 

zdolności fizycznej 

i psychicznej do 

służby w Straży 

Granicznej 

 

Konieczność 

uporządkowania i 

dostosowania do 

współczesnych 

standardów medycyny 

orzecznictwa komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi 

właściwemu do spraw 

wewnętrznych. 

W projekcie 

rozporządzenia zawarte 

zostaną regulacje 

dotyczące: 

1) zasad oceny i trybu 

orzekania o zdolności 

fizycznej i psychicznej 

do służby w Straży 

Granicznej; 

2) organizacji i zakresu 

działania komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych; 

 3) właściwości i trybu 

postępowania komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych. 

Stanowiący załącznik 

do rozporządzenia 

„Wykaz chorób i 

ułomności” 

dostosowany zostanie 

do aktualnej wiedzy 

medycznej.  

Rozporządzenie zastąpi 

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych  

z dnia 9 lipca 1991 r.  

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Ewa Mołczan - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

w sprawie właściwości 

i trybu postępowania 

komisji lekarskich 

podległych Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. Nr 79, poz. 349, 

z późn. zm.). 

61. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie oceny 

zdolności fizycznej 

i psychicznej do 

służby w Państwowej 

Straży Pożarnej 

 

Konieczność 

uporządkowania 

i dostosowania do 

współczesnych 

standardów medycyny 

orzecznictwa komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi 

właściwemu do spraw 

wewnętrznych. 

W projekcie 

rozporządzenia zawarte 

zostaną regulacje 

dotyczące: 

1) zasad oceny i trybu 

orzekania o zdolności 

fizycznej i psychicznej 

do służby w 

Państwowej Straży 

Pożarnej; 

2) organizacji i zakresu 

działania komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych; 

3) właściwości i trybu 

postępowania komisji 

lekarskich podległych 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych. 

Stanowiący załącznik 

do rozporządzenia 

„Wykaz chorób i 

ułomności” 

dostosowany zostanie 

do aktualnej wiedzy 

medycznej. 

Rozporządzenie zastąpi 

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych  

z dnia 9 lipca 1991 r. 

w sprawie właściwości 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Ewa Mołczan - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

i trybu postępowania 

komisji lekarskich 

podległych Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. Nr 79, poz. 349, 

z późn. zm.). 

62. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

w sprawie wykazu 

schorzeń i chorób 

pozostających w 

związku ze służbą 

w Policji, Straży 

Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu i 

Państwowej Straży 

Pożarnej  

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

 

Potrzeba dostosowania, 

ujętych w załączniku 

do rozporządzenia, 

chorób i schorzeń 

pozostających w 

związku ze służbą 

Policji, Straży 

Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu i 

Państwowej Straży 

Pożarnej – do aktualnej 

wiedzy medycznej w 

zakresie etiologii 

chorób uznanych za 

„choroby zawodowe”. 

Projekt rozporządzenia 

określi w jednym 

wykazie katalog chorób 

i schorzeń, które 

pozostają w związku ze 

służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu i 

Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Rozporządzenie zastąpi 

rozporządzenie  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 

29 września 2005 r.  

w sprawie wykazu 

schorzeń i chorób 

pozostających w 

związku ze służbą 

w Policji, Straży 

Granicznej, Biurze 

Ochrony Rządu i 

Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. U. Nr 

206, poz. 1723). 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Ewa Mołczan - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

63. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

w sprawie wykazu 

chorób pozostających 

w związku ze służbą w 

Policji, z tytułu których 

przysługują 

Konieczność 

dokonania zmian 

w wykazie chorób 

pozostających w 

związku ze służbą w 

Policji, która związana 

jest z  postępem w 

naukach medycznych 

i profilaktyce 

zdrowotnej 

Rozporządzenie określi 

wykaz chorób 

pozostających w 

związku ze służbą w 

Policji, z tytułu których 

przysługują 

odszkodowania 

określone w ustawie z 

dnia 16 grudnia 1972 r. 

o odszkodowaniach 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Ewa Mołczan - 

Departament Zdrowia 

bip.mswia.gov.pl  



  

odszkodowania  

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

 

 

 

funkcjonariuszy 

Policji.  

 

przysługujących w razie 

wypadków i chorób 

pozostających w 

związku ze służbą w 

Policji (Dz. U. Nr 53, 

poz. 345, z późn. zm.). 

Rozporządzenie zastąpi 

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 

18 grudnia 2002 r. 

w sprawie wykazu 

chorób pozostających 

w związku ze służbą w 

Policji, z tytułu których 

przysługują 

odszkodowania 

określone w ustawie 

(Dz. U. z 2003 r.  Nr 6, 

poz. 75, z późn. zm.). 

64. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie zadań służby 

medycyny pracy  

wynikających ze 

specyfiki ryzyka 

zawodowego osób 

zatrudnionych lub 

pozostających w 

stosunku służbowym 

w podległych lub 

nadzorowanych przez 

ministra właściwego do  

spraw wewnętrznych 

zakładach pracy i w 

innych jednostkach 

organizacyjnych 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

Nowelizacja delegacji 

ustawowej art. 8, 

dokonana ustawą 

z dnia 17 października 

2008 r. o zmianie 

ustawy o służbie 

medycyny pracy  

(Dz. U. Nr 220, 

poz. 1416) 

Projekt rozporządzenia 

określi zadania służby 

medycyny pracy resortu 

spraw wewnętrznych i 

administracji 

wynikające ze specyfiki 

ryzyka zawodowego 

funkcjonariuszy oraz 

pracowników w 

podległych lub 

nadzorowanych przez 

ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych 

jednostkach 

organizacyjnych. 

Rozporządzenie uchyli 

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 

25 września 2001 r. 

w sprawie zadań służby 

medycyny pracy 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Małgorzata 

Cholewińska - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

 

 

(Dz. U. Nr 118, poz. 

1270). 

65. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie służby 

medycyny pracy w 

jednostkach podległych 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

 

 

Nowelizacja delegacji 

ustawowej art. 27 ust. 

2, dokonana ustawą 

z dnia 17 października 

2008 r. o zmianie 

ustawy o służbie 

medycyny pracy 

(Dz. U. Nr 220, 

poz. 1416) 

Rozporządzenie określi: 

a) sposób, tryb 

tworzenia i organizację 

służby medycyny pracy 

w resorcie spraw 

wewnętrznych 

i administracji, 

b) kwalifikacje 

zawodowe 

pracowników 

realizujących zadania 

służby medycyny pracy 

w resorcie spraw 

wewnętrznych i 

administracji, 

c) sposób i tryb kontroli 

służb medycyny pracy 

resortu spraw 

wewnętrznych i 

administracji. 

Rozporządzenie uchyli 

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 

7 stycznia 2000 r. 

w sprawie służby 

medycyny pracy 

w resorcie spraw 

wewnętrznych i 

administracji  (Dz. U. 

Nr 3, poz. 42). 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Małgorzata 

Cholewińska - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

66. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie rodzaju i 

zakresu dokumentacji 

medycznej oraz 

Zmiana delegacji 

ustawowej, dokonana 

ustawą z dnia 

6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. Nr 52, 

Projekt rozporządzenia 

określi rodzaje i zakres 

dokumentacji 

medycznej oraz sposób 

jej przetwarzania w 

zakładach opieki 

zdrowotnej 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Jadwiga Karczewska - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

sposobu jej 

przetwarzania w 

zakładach opieki 

zdrowotnej 

utworzonych przez 

ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych 

 

poz. 417, z późn. zm.)  

 

utworzonych przez 

ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych. 

Rozporządzenie uchyli 

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 

25 października 2007 r. 

w sprawie rodzaju i 

zakresu oraz sposobu 

przetwarzania 

dokumentacji 

medycznej w zakładach 

opieki zdrowotnej 

utworzonych przez 

ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. Nr 217, poz. 

1614). 

67. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie zasad 

orzekania o 

inwalidztwie 

funkcjonariuszy Policji, 

Urzędu Ochrony 

Państwa, Straży 

Granicznej, 

Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby 

Więziennej, emerytów 

i rencistów policyjnych, 

trybu postępowania i 

właściwości komisji 

lekarskich w tych 

sprawach, sposobu 

przeprowadzania 

kontrolnych badań 

W związku z pracami 

legislacyjnymi nad 

projektami 

rozporządzeń Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie: 

1) oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Policji; 

2)  oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Straży Granicznej; 

3) oceny zdolności 

fizycznej i psychicznej 

do służby w 

Państwowej Straży 

Pożarnej zachodzi 

konieczność 

dostosowania  

Zmiany rozporządzenia 

dotyczyć będą 

przyjętego trybu 

postępowania komisji 

lekarskich MSWiA 

w sprawie orzekania 

o inwalidztwie 

funkcjonariuszy. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Ewa Mołczan - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

lekarskich oraz 

wzywania inwalidów 

na te badania 

 

 

postanowień 

wskazanego 

rozporządzenia do 

projektowanych 

rozwiązań dotyczących 

orzecznictwa komisji 

lekarskich. 

68. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie ustalania 

stopnia uszczerbku 

na zdrowiu żołnierzy, 

którzy pełnili służbę 

w jednostkach 

wojskowych 

podporządkowanych 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych, oraz 

związku ich śmierci 

z czynną służbą 

wojskową wskutek 

wypadku lub choroby 

 

W związku z pracami 

legislacyjnymi nad 

projektami 

rozporządzeń Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie: 

1) oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Policji; 

2)  oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Straży Granicznej; 

3) oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Państwowej Straży 

Pożarnej zachodzi 

konieczność 

dostosowania  

postanowień 

wskazanego 

rozporządzenia do 

projektowanych 

rozwiązań 

dotyczących 

orzecznictwa komisji 

lekarskich, jak 

również ich struktury 

organizacyjnej. 

Projekt ma na celu 

dostosowanie zapisów 

rozporządzenia do 

dwuinstancyjnej 

struktury organizacyjnej 

komisji lekarskich 

MSWiA oraz trybu 

orzekania. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Ewa Mołczan - 

Departament Zdrowia 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

69. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

W związku z pracami 

legislacyjnymi nad 

Projekt ma na celu 

dostosowanie zapisów 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Małgorzata 

Cholewińska - 

bip.mswia.gov.pl  



  

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie utworzenia 

oraz organizacji 

komisji lekarskich 

w Straży Granicznej 

projektami 

rozporządzeń Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie: 

1) oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Policji; 

2)  oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Straży Granicznej; 

3) oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Państwowej Straży 

Pożarnej zachodzi 

konieczność 

dostosowania  

postanowień 

wskazanego 

rozporządzenia do 

projektowanych 

rozwiązań 

dotyczących struktury 

organizacyjnej 

komisji lekarskich 

MSWiA. 

rozporządzenia do 

dwuinstancyjnej 

struktury organizacyjnej 

komisji lekarskich. 

Administracji Departament Zdrowia 

MSWiA 

70. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie sposobu 

ustalania stopnia 

uszczerbku na zdrowiu 

oraz związku śmierci 

funkcjonariuszy Policji 

ze służbą wskutek 

wypadku lub choroby 

W związku z pracami 

legislacyjnymi nad 

projektami 

rozporządzeń Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie: 

1) oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Policji; 

2)  oceny zdolności 

W projekcie 

rozporządzenia zawarte 

zostaną regulacje 

dotyczące: 

- dwuinstancyjnej 

struktury organizacyjnej 

komisji lekarskich, 

- sposobu orzekania 

przez komisje lekarskie 

o uszczerbku na 

zdrowiu oraz związku 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Małgorzata 

Cholewińska - 

Departament Zdrowia 

MSWiA   

bip.mswia.gov.pl  



  

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Straży Granicznej; 

3) oceny zdolności 

fizycznej i 

psychicznej do służby 

w Państwowej Straży 

Pożarnej zachodzi 

konieczność 

opracowania nowego 

aktu prawnego, 

zgodnie z 

projektowanymi 

rozwiązaniami 

dotyczącymi 

orzecznictwa komisji 

lekarskich MSWiA i 

ich struktury 

organizacyjnej. 

 

śmierci funkcjonariuszy 

Policji ze służbą 

wskutek wypadku lub 

choroby, celem 

zachowania spójności 

z projektowanymi 

zasadami orzekania 

komisji lekarskich 

MSWiA. 

Projektowane 

rozporządzenie uchyli 

rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i administracji z dnia 

22 marca 1973 r. 

w sprawie ustalania 

stopnia trwałego 

uszczerbku na zdrowiu 

oraz związku śmierci 

funkcjonariuszy Milicji 

Obywatelskiej ze służbą 

wskutek wypadku lub 

choroby (Dz. U. Nr 11, 

poz. 83, z późn. zm.). 

71. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie standardów 

technicznych 

wykonywania prac 

geodezyjnych i 

kartograficznych, 

geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz 

opracowywania i 

przekazywania 

wyników tych 

pomiarów do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego i 

kartograficznego  

Uregulowania zawarte 

w projekcie mają na 

celu zapewnienie 

jednolitości i spójności 

opracowań 

geodezyjnych 

i kartograficznych, 

a także usprawnienie 

oraz automatyzację 

procesów zakładania 

i aktualizacji baz 

danych geodezyjnych. 

Projekt rozporządzenia 

określa standardy 

techniczne 

wykonywania 

geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz 

opracowywania 

i przekazywania 

wyników tych 

pomiarów do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego 

i kartograficznego.  

Uregulowania projektu 

precyzują sposób i tryb 

wykonywania prac 

geodezyjnych z 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Alicja Kulka – 

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

 

bip.mswia.gov.pl  



  

 

 

zakresu: ewidencji 

gruntów i budynków, 

geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu, 

podziałów 

nieruchomości, 

typowych postępowań 

sądowych i 

administracyjnych, 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

budownictwa i 

geodezyjnej obsługi 

inwestycji 

budowlanych. 

72. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic 

i adresów  

 

 

Uregulowania zawarte 

w projekcie 

rozporządzenia mają na 

celu zachowanie w jak 

najszerszym zakresie 

dotychczasowych 

danych adresowych w 

celu zminimalizowania 

kosztów zmian 

nakładanych na 

obywateli przy 

utrzymaniu 

harmonizacji zbiorów 

danych tej ewidencji 

ze zbiorami innych 

adresów publicznych. 

Projekt rozporządzenia 

określa organizację 

i tryb ustalania danych 

ewidencji 

miejscowości, ulic 

i adresów oraz 

tworzenia bazy danych 

tej ewidencji, jej 

aktualizacji 

i udostępniania. 

 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Alicja Kulka – 

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

 

bip.mswia.gov.pl  

73. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie zgłaszania 

prac geodezyjnych 

i kartograficznych, 

ewidencjonowania 

systemów i 

przechowywania kopii 

zabezpieczających bazy 

danych, a także 

Rozwiązania 

zaproponowane 

w projekcie 

rozporządzenia w 

znacznym stopniu 

uproszczą 

dotychczasowe 

procedury w zakresie 

przyjmowania 

dokumentacji do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego i 

Projekt rozporządzenia 

modyfikuje zasady 

zgłaszania prac 

geodezyjnych 

i kartograficznych oraz 

przekazywania 

materiałów powstałych 

w wyniku tych prac do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego i 

kartograficznego 

poprzez uproszczenie i 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Alicja Kulka -  

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

 

bip.mswia.gov.pl Na podstawie 

upoważnienia 

ustawowego 

zawartego w art. 19 

ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. 

– Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, 

wydane zostało 

rozporządzenie 

Ministra Rozwoju 

Regionalnego i 



  

ogólnych warunków 

umów o udostępnianie 

tych baz 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 
 

kartograficznego, 

szczególnie w 

przypadku 

dokumentacji 

dotyczącej opracowań 

geodezyjno – 

kartograficznych do 

celów projektowych 

oraz geodezyjnej 

dokumentacji 

powykonawczej.  

przyśpieszenie procedur 

administracyjnych, przy 

jednoczesnym 

zachowaniu 

odpowiednich 

standardów 

technicznych podczas 

sporządzania 

dokumentacji. 

  

 

Budownictwa z dnia 

16 lipca 2001 r. 

w sprawie zgłaszania 

prac geodezyjnych i 

kartograficznych, 

ewidencjonowania 

systemów 

i przechowywania 

kopii 

zabezpieczających 

bazy danych, a także 

ogólnych warunków 

umów o 

udostępnienie tych 

baz. Opracowany 

projekt 

rozporządzenia miał 

na celu istotną 

modyfikację zasad 

zgłaszania prac 

geodezyjnych i 

kartograficznych oraz 

przekazywania 

materiałów 

powstałych w wyniku 

tych prac do 

państwowego zasobu 

geodezyjnego 

i kartograficznego 

poprzez uproszczenie 

i przyśpieszenie 

procedur 

administracyjnych. 

Jednakże z uwagi na 

fakt, iż w toku 

uzgodnień 

międzyresortowych 

wspomnianego 

projektu, zgłoszone 

zostały liczne uwagi 

merytoryczne, w tym 

uwagi RCL o 

charakterze 



  

konstytucyjnym, w 

GUGiK podjęto 

decyzję o rezygnacji 

z dalszych prac nad 

przedmiotowym 

projektem 

rozporządzenia. 

Prace nad projektem 

rozporządzenia 

zostaną podjęte na 

nowo, po dokonaniu 

odpowiednich zmian 

w ustawie z dnia 17 

maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne 

i kartograficzne, 

umożliwiających 

właściwe wykonanie 

delegacji ustawowej. 

Data dodania: 

03.12.2010 r. 

74. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie ewidencji 

zbiorów i usług danych 

przestrzennych 

objętych infrastrukturą 

informacji 

przestrzennej  

 

 

Wprowadzenie 

proponowanych 

regulacji ma na celu 

dostosowanie zakresu 

informacji 

gromadzonych w 

ewidencji do zadań 

organów wiodących, 

procesów tworzenia 

zbiorów metadanych. 

Wykorzystanie 

technologii 

teleinformatycznej 

do prowadzenia 

ewidencji zbiorów 

i usług danych 

przestrzennych 

objętych infrastrukturą 

informacji 

przestrzennej ma 

z kolei zapewnić 

ujednolicenie i 

Projekt rozporządzenia 

określa zakres 

informacji objętych 

ewidencją zbiorów 

danych przestrzennych 

oraz usług danych 

przestrzennych 

infrastruktury 

informacji 

przestrzennej, wskazuje 

sposób prowadzenia 

ewidencji, 

wprowadzając nakaz 

prowadzenia 

przedmiotowej 

ewidencji w systemie 

elektronicznym. Projekt 

określa ponadto treść i 

wzór zgłoszenia zbioru 

danych przestrzennych 

objętego infrastrukturą 

oraz dotyczących tego 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Alicja Kulka -  

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  



  

automatyzację procesu 

zgłaszania zbiorów 

danych. 

 

zbioru usług, a także 

tryb nadawania 

identyfikatorów 

tym zbiorom. 

75. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie Rady 

Infrastruktury 

Informacji 

Przestrzennej  

 

 

Potrzeba opracowania 

projektu rozporządzenia 

wynika z art. 22 ust. 6 

ustawy z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej 

(Dz. U. Nr 76, poz. 489). 

 

Projekt ma na celu 

określenie organizacji 

i trybu pracy Rady 

oraz wysokości 

wynagrodzenia jej  

członków, mając 

na uwadze zakres 

realizowanych 

przez tę Radę zadań,   

efektywność   

funkcjonowania 

Rady oraz  jej 

reprezentatywność. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Renata Szewczyk - 

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

  

 

bip.mswia.gov.pl  

76. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie osnów 

geodezyjnych, 

grawimetrycznych 

i magnetycznych  

 

 

Potrzeba opracowania 

projektu 

rozporządzenia 

wynika z art. 19 ust. 1 

pkt 6 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 

2027, z późn. zm.). 

 

Projekt ma na celu 

określenie organizacji, 

trybu i standardów 

technicznych 

zakładania i 

utrzymywania 

podstawowych osnów 

geodezyjnych, 

grawimetrycznych i 

magnetycznych oraz 

szczegółowych osnów 

geodezyjnych, 

szczegółowego zakresu 

informacji 

gromadzonych w bazie 

danych państwowego 

rejestru podstawowych 

osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i 

magnetycznych oraz w 

bazie danych 

szczegółowych osnów 

geodezyjnych, a także 

standardów 

technicznych 

dotyczących tworzenia 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Wiesław Graszka -

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  



  

tych baz, ich 

aktualizacji i 

udostępniania, mając na 

uwadze ich referencyjne 

znaczenie dla 

infrastruktury informacji 

przestrzennej oraz 

harmonizację zbiorów 

danych tych baz z 

innymi zbiorami baz 

danych prowadzonymi 

przez organy 

administracji 

geodezyjnej i 

kartograficznej. 

77. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie bazy danych 

geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu, 

bazy danych obiektów 

topograficznych 

o szczegółowości 

zapewniającej 

tworzenie 

standardowych 

opracowań 

kartograficznych  

w skalach 1:500 

- 1:5  000 oraz mapy 

zasadniczej  

 

Potrzeba opracowania 

projektu 

rozporządzenia wynika 

z art. 19 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 

2027, z późn. zm.). 

Projekt ma na celu 

określenie zakresu 

informacji 

gromadzonych w bazie 

danych geodezyjnej 

ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu 

oraz w bazie danych 

obiektów 

topograficznych, 

o szczegółowości 

zapewniającej 

tworzenie 

standardowych 

opracowań 

kartograficznych w 

skalach 1:500 — 1:5 

000, organizacji, trybu 

i standardów 

technicznych tworzenia 

tych baz, ich 

aktualizacji i 

udostępniania, a także 

tworzenia mapy 

zasadniczej, mając na 

uwadze podstawowe 

znaczenie tych baz i 

mapy zasadniczej 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Elżbieta Brzostowska - 

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  



  

dla infrastruktury 

informacji 

przestrzennej, zasadę 

interoperacyjności, 

o której mowa w 

przepisach o 

infrastrukturze 

informacji 

przestrzennej, a także 

konieczność 

harmonizacji zbiorów 

danych tych baz z 

innymi zbiorami baz 

danych prowadzonymi 

przez organy 

administracji 

geodezyjnej i 

kartograficznej. 

78. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie 

państwowego rejestru 

nazw geograficznych  

 

 

Potrzeba opracowania 

projektu 

rozporządzenia wynika 

z art. 19 ust. 1 pkt 8 

ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 

2027, z późn. zm.). 

Projekt ma na celu 

określenie zakresu 

informacji 

gromadzonych w bazie 

danych państwowego 

rejestru nazw 

geograficznych, 

organizacji, trybu 

i standardów 

technicznych jego 

tworzenia, aktualizacji 

i okresowej weryfikacji, 

a także udostępniania 

jego danych, mając na 

uwadze podstawowe 

znaczenie tego rejestru 

dla infrastruktury 

informacji przestrzennej 

oraz zasadę 

interoperacyjności, 

o której mowa w 

przepisach o 

infrastrukturze 

informacji 

przestrzennej, a także 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Katarzyna Przyszewska 

- Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  



  

konieczność 

harmonizacji zbiorów 

danych tego rejestru z 

innymi zbiorami baz 

danych prowadzonymi 

przez organy 

administracji 

geodezyjnej i 

kartograficznej. 

 

79. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie bazy 

danych obiektów 

topograficznych 

oraz bazy danych 

ogólnogeograficznych  

 

 

Potrzeba opracowania 

projektu 

rozporządzenia wynika 

z art. 19 ust. 1 pkt 9 

ustawy z dnia 17 maja 

2010 r. – Prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 

2027, z późn. zm.). 

  

 

Projekt ma na celu 

określenie zakresu 

informacji 

gromadzonych w bazie 

danych obiektów 

topograficznych oraz 

w bazie danych 

ogólnogeograficznych, 

organizacji, trybu i 

standardów 

technicznych tworzenia 

tych baz, ich 

aktualizacji i 

udostępniania, a także 

tworzenia 

standardowych 

opracowań 

kartograficznych, mając 

na uwadze podstawowe 

znaczenie tych baz 

i opracowań dla 

infrastruktury 

informacji przestrzennej 

oraz zasadę 

interoperacyjności, 

o której mowa 

w przepisach 

o infrastrukturze 

informacji 

przestrzennej, 

a także konieczność 

harmonizacji zbiorów 

danych tych baz z 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Jolanta Machowska - 

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  



  

innymi zbiorami baz 

danych prowadzonymi 

przez organy 

administracji 

geodezyjnej i 

kartograficznej 

80. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie baz danych 

zobrazowań lotniczych 

i satelitarnych oraz 

ortofotomapy i 

numerycznego modelu 

terenu  

 

 

Potrzeba opracowania 

projektu 

rozporządzenia wynika 

z art. 19 ust. 1 pkt 10 

ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 

2027, z późn. zm.). 

Projekt ma na celu 

określenie zakresu 

informacji 

gromadzonych 

w bazach danych 

dotyczących 

zobrazowań lotniczych 

i satelitarnych oraz 

ortofotomapy i 

numerycznego modelu 

terenu, organizacji, 

trybu i standardów 

technicznych 

tworzenia, aktualizacji 

i udostępniania tych 

baz, mając na uwadze 

ich znaczenie dla 

infrastruktury 

informacji 

przestrzennej 

oraz zasadę 

interoperacyjności, 

o której mowa w 

przepisach o 

infrastrukturze 

informacji 

przestrzennej, a także 

ich referencyjny 

charakter w stosunku do 

innych zbiorów baz 

danych prowadzonych 

przez organy 

administracji 

geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Ewa Malanowicz - 

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

bip.mswia.gov.pl  

81. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Propozycje zmian w 

rozporządzeniu mają 

Projekt rozporządzenia 

w niewielkim stopniu 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Alicja Kulka -  

Główny Urząd Geodezji 

bip.mswia.gov.pl  



  

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie ewidencji 

gruntów i budynków 

 

  

 

na celu uzupełnienie 

aktu prawnego o 

przepisy, których brak 

ujawnił się w trakcie 

kilkuletniego 

stosowania, 

wyeliminowanie 

ujawnionych błędów 

i uchybień oraz 

dostosowanie zasad 

prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków 

do potrzeb gospodarki 

narodowej i 

administracji 

publicznej. 

zmodyfikuje zasady 

prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków 

oraz dostosuje je do 

obowiązujących 

przepisów prawnych. 

 

Administracji i Kartografii 

 

82. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie  sposobu 

inwentaryzacji 

pokrycia istniejącą 

infrastrukturą 

telekomunikacyjną i 

publicznymi sieciami 

telekomunikacyjnymi 

zapewniającymi lub 

umożliwiającymi 

zapewnienie 

szerokopasmowego 

dostępu do Internetu.  

Potrzeba opracowania 

projektu 

rozporządzenia wynika 

z art. 29 ust. 7 ustawy 

z dnia 7 maja 2010 r. 

o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci 

telekomunikacyjnych. 

 

Projekt ma na celu 

określenie w 

porozumieniu z 

ministrem właściwym 

do spraw łączności, 

rodzaju infrastruktury 

podlegającej  

inwentaryzacji i skalę 

map, na których 

dokonuje się 

inwentaryzacji, 

elektronicznego 

formatu przekazywania 

danych, szczegółowego 

zakresu i sposobu 

prezentowania 

informacji w 

inwentaryzacji, a także 

wzorów formularzy 

służących do 

przekazywania 

Prezesowi UKE 

informacji o posiadanej 

infrastrukturze 

telekomunikacyjnej, 

publicznych sieciach 

telekomunikacyjnych 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Elżbieta Kroszczyńska - 

Departament 

Społeczeństwa 

Informacyjnego 

MSWiA oraz  

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

 

bip.mswia.gov.pl  



  

i budynkach 

umożliwiających 

kolokację, wraz z 

objaśnieniami co 

do sposobu ich 

wypełniania, kierując 

się potrzebą 

zapewnienia rzetelnego 

i wiarygodnego zbioru 

informacji o istniejącej 

infrastrukturze 

telekomunikacyjnej 

i publicznych sieciach 

telekomunikacyjnych 

zapewniających lub 

umożliwiających 

zapewnienie 

szerokopasmowego 

dostępu do Internetu, 

a także potrzebę 

usprawnienia i 

ujednolicenia procesu 

przekazywania danych. 

83. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji  

w sprawie określenia 

rodzajów materiałów 

stanowiących 

państwowy zasób 

geodezyjny 

i kartograficzny 

 

przeniesiony z II 

półrocza 2009 r. 

 

Uregulowania zawarte 

w projekcie 

rozporządzenia mają 

na celu usprawnienie 

i  przyśpieszenie 

realizacji inwestycji, 

w tym inwestycji 

drogowych 

realizowanych w trybie 

ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach 

przygotowania 

i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg 

publicznych oraz 

wszelkich inwestycji 

związanych z 

Mistrzostwami Europy 

w Piłce Nożnej UEFA 

Projekt rozporządzenia 

doprecyzowuje zasady 

aktualizacji treści mapy 

zasadniczej w celu 

usprawnienia jej 

wykonywania. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Alicja Kulka - 

Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 

bip.mswia.gov.pl Upoważnienie 

ustawowe do 

wydania 

przedmiotowego 

rozporządzenia 

wynikało z art. 40 

ust. 5 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 240, 

poz. 2027, z późn. 

zm.). Przepis 

zawierający delegację 

został uchylony przez 

art. 23 pkt 13 lit. c 

ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. 

o infrastrukturze 



  

EURO 2012. informacji 

przestrzennej (Dz. U. 

Nr 76, poz. 489) i z 

dniem 7 czerwca 

2010 r., tj. z dniem 

wejścia w życie 

wspomnianej ustawy 

przestał on 

obowiązywać 

Data dodania: 

03.12.2010 r. 

84. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

szczegółowego 

sposobu prowadzenia 

oceny zgodności 

wyrobów 

przeznaczonych na 

potrzeby 

bezpieczeństwa 

państwa oraz ich 

wykazu 

Stosowane w wykazie 

wyrobów kody CPV 

nie identyfikują 

precyzyjnie wyrobów  

i ulegają okresowym 

zmianom. Aktualny 

wykaz wyrobów wy-

maga dostosowania do 

potrzeb służb. 

Projekt ma na celu 

unifikację stosowanego 

nazewnictwa wyrobów, 

weryfikację wykazu 

wyrobów poddawanych 

ocenie zgodności oraz 

usunięcie kodów CPV. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Adam Wieczorek -   

Departament Analiz  

i Nadzoru MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

85. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie organizacji  

i funkcjonowania 

centrów powiadamiania 

ratunkowego  

i wojewódzkich 

centrów powiadamiania 

ratunkowego 

Potrzeba 

wprowadzenia zmian 

wynika z weryfikacji 

założeń, organizacji 

centrów 

powiadamiania 

ratunkowego i 

wojewódzkich centrów 

powiadamiania 

ratunkowego oraz 

kryteriów organizacji 

tych centrów. 

Planowane zmiany 

mają na celu 

optymalizację obsługi 

zgłoszeń alarmowych, 

Planowane zmiany 

sprowadzają się do  

dookreślenia 

organizacji centrów 

powiadamiania 

ratunkowego  

i wojewódzkich 

centrów powiadamiania 

ratunkowego, poprzez 

wprowadzenie funkcji 

kierownika centrów 

powiadamiania 

ratunkowego – jako 

odpowiedzialnego  

za organizację pracy 

odpowiednio centrum 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Joanna Skwierczyńska - 

Departament Analiz  

i Nadzoru MSWiA 

 

bip.mswia.gov.pl  



  

jak również 

racjonalizację 

wydatków z tym 

związaną. 

i wojewódzkiego 

centrum. Dodatkowo 

wprowadza się zmiany  

w zakresie kryteriów 

odnoszących 

się do określenia liczby, 

centrów powiadamiania 

ratunkowego oraz 

liczby operatorów 

numerów alarmowych 

oraz dyspozytorów 

medycznych. 

86. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

w sprawie wykroczeń,  

za które strażnicy 

straży gminnych są 

uprawnieni  

do nakładania grzywien  

w drodze mandatu 

karnego 

Zachodzi konieczność 

rozszerzenia katalogu 

wykroczeń, za które 

strażnicy mogą 

nakładać grzywny  

w drodze mandatów 

karnych z uwagi na 

zmiany przepisów 

i rezygnację 

ustawodawcy z 

uznawania niektórych 

zachowań jako 

zabronionych lub jako 

wykroczenie. 

Jednocześnie z uwagi 

na projektowanie 

w aktach prawnych 

nowych wykroczeń, 

w tym związanych 

z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego, 

utrzymania porządku  

i czystości w gminach, 

istnieje konieczność 

dostosowania 

rozporządzenia 

do stanu prawnego.  

Propozycje były 

zgłaszane przez 

samych strażników. 

Wskazali,  

Propozycje do projektu 

są obecnie 

opracowywane przez 

członków Zespołu  

ds. Współpracy ze 

Strażami Gminnymi 

(Miejskimi). 

Projekt będzie dotyczył 

wykroczeń 

o charakterze 

porządkowych 

i związanych  

z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego, 

odnośnie których 

społeczeństwo oczekuje 

aktywności straży. 

 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Agata Krysiak - 

Departament Analiz  

i Nadzoru MSWiA 

 

bip.mswia.gov.pl  



  

że istnieje potrzeba 

rozszerzenia katalogu 

wykroczeń np. o art. 65 

§ 2 k.w. i inne, które 

maja bezpośredni 

wpływ na utrzymanie 

porządku publicznego. 

87. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

w sprawie trybu 

sprawowania nadzoru 

nad działalnością straży 

gminnych (miejskich) 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 

ustawy o strażach 

gminnych, nadzór nad 

strażami sprawuje 

wojewoda przy 

pomocy komendanta 

wojewódzkiego 

(Stołecznego) Policji 

działającego  

w jego imieniu. 

Jednocześnie, w § 5 

rozporządzenia 

MSWiA w sprawie 

trybu sprawowania 

nadzoru nad 

działalnością straży 

gminnych (miejskich) 

ustawodawca wskazał,  

że kontrole 

przeprowadzają 

wyznaczeni przez 

komendanta 

wojewódzkiego 

(Stołecznego) Policji 

funkcjonariusze. Jak 

wskazują 

wojewodowie, zapis 

ten utrudnia możliwość 

sprawowania im 

nadzoru, nie są 

uprawnieni do 

bezpośredniej kontroli.  

Istnieje konieczność 

zmiany 

przedmiotowego 

rozporządzenia  

w celu umożliwienia 

przedstawicielom 

wojewody udziału 

w czynnościach 

kontrolnych 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Agata Krysiak - 

Departament Analiz  

i Nadzoru MSWiA 

 

bip.mswia.gov.pl  

88. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji oraz 

Na podstawie delegacji  

zawartej w art. 35 

ust. 4 ustawy z dnia 

21 listopada 1967 r. 

Termin ogłoszenia 

i czas trwania 

kwalifikacji wojskowej 

na terytorium państwa 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Wiesław Tomasik - 

Departament Analiz  

i Nadzoru MSWiA 

 

bip.mswia.gov.pl  



  

Ministra Obrony 

Narodowej w sprawie 

przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej  

w 2011 roku. 

o powszechnym 

obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2004 r. Nr 241, poz. 

2416, z późn. zm. ). 

w 2011 r. oraz roczniki 

i grupy osób 

podlegających 

obowiązkowi stawienia 

się do kwalifikacji 

wojskowej. 

89. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie prowadzenia 

rejestru statków 

powietrznych lotnictwa 

służb porządku 

publicznego 

Zmiana rozporządzenia 

wymuszona została 

zmianami w ustawie 

„Prawo Lotnicze”. 

Wprowadzone zmiany 

dostosowują przepisy 

mające zastosowanie 

w lotnictwie służb 

porządku publicznego 

do przepisów ujętych 

w ustawie - Prawo 

lotnicze i nie maja 

wpływu na obciążenia 

finansowe i 

środowisko. 

Dostosowanie 

przepisów 

obowiązujących  

w MSWiA do 

przepisów 

obowiązujących  

w lotnictwie cywilnym 

i lotnictwie 

państwowym. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Konrad Luśniewski - 

Departament Analiz 

i Nadzoru MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

90. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie dokumentów 

paszportowych 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

Dostosowanie 

przepisów 

rozporządzenia do 

zmienionej delegacji 

ustawowej. 

Projekt ma na celu 

określenie trybu 

wydawania 

dokumentów 

paszportowych w 

sytuacjach 

szczególnych, wzorów 

zaświadczeń 

wydawanych przez 

funkcjonariuszy SG 

m.in. w przypadku 

zatrzymania paszportu 

i zgłoszenia w czasie 

kontroli granicznej 

utraty dokumentu 

paszportowego, 

trybu postępowania 

funkcjonariuszy SG, 

dokumentów 

wymaganych do 

otrzymania 

dokumentów 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Małgorzata  Piotrak -  

Dyrektor, 

Barbara Kaczmarek - 

Naczelnik  

Departament Spraw 

Obywatelskich MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

paszportowych. 

91. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji  

w sprawie zakresu, 

warunków i trybu 

wykonywania przez 

funkcjonariuszy Biura 

Ochrony Rządu zadań 

ochrony polskich 

przedstawicielstw 

dyplomatycznych, 

urzędów konsularnych 

oraz przedstawicielstw 

przy organizacjach 

międzynarodowych 

poza granicami 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Regulacja 

podyktowana jest 

koniecznością 

usprawnienia 

wykonywania przez 

funkcjonariuszy Biura 

Ochrony Rządu zadań 

ochrony polskich 

przedstawicielstw 

dyplomatycznych, 

urzędów konsularnych 

oraz przedstawicielstw 

przy organizacjach 

międzynarodowych 

poza granicami 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Projekt ma na celu m.in. 

wprowadzenie  funkcji 

dowódcy, którego 

wyznaczał będzie Szef 

Biura Ochrony Rządu 

spośród 

funkcjonariuszy 

realizujących zadania 

służbowe w polskich 

przedstawicielstwach 

dyplomatycznych. 

Dowódcy powierzono 

zadania polegające na 

zapewnieniu sprawnego 

współdziałania 

podległych mu 

funkcjonariuszy z 

kierownikiem placówki. 

Określono zadania BOR   

w zakresie ochrony 

placówek. Proponuje 

się aby podstawą do 

objęcia ochroną 

placówki było uznanie 

jej za placówkę 

wysokiego stopnia 

zagrożenia przez  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

porozumieniu z 

Ministrem Spraw 

Zagranicznych. Decyzja 

o objęciu ochroną 

winna zarazem 

uwzględniać możliwość 

zagwarantowania przez 

BOR prawidłowej 

realizacji ochrony ze 

względu na siły i 

środki, którymi  

dysponuje formacja. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Kowalewska Katarzyna    

Biuro Ochrony Rządu 

bip.mswia.gov.pl  



  

Wzmiankowany zabieg 

legislacyjny 

koresponduje  

z brzmieniem art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 

16 marca 2001 r. o 

Biurze Ochrony Rządu, 

który to przepis 

wyraźnie wskazuje, iż 

Szef BOR podlega 

ministrowi właściwemu 

do spraw 

wewnętrznych. W pełni 

zatem zasadna jest 

propozycja, aby Szef 

BOR otrzymywał 

decyzję skutkującą 

podejmowaniem 

działań w ramach 

realizacji ustawowych 

zadań wprost od 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji. 

Wskazano sytuację, 

kiedy oddelegowanie 

funkcjonariusza 

uzależnione jest od 

wyrażenia przez niego 

pisemnej zgody. 

W § 5 określono 

warunki, jakie powinien 

spełniać funkcjonariusz 

aby mógł zostać 

oddelegowany. 

Zrezygnowano z zapisu 

stanowiącego 

o podległości 

oddelegowanego 

funkcjonariusza 

kierownikowi placówki, 

podległość bowiem 

wynika wprost z 



  

zapisów art. 6 ustawy o 

BOR, który wskazuje, 

iż przełożonym 

funkcjonariuszy BOR 

jest Szef BOR. 

Wskazano przypadki, 

w których Szef BOR 

odwołuje 

funkcjonariusza z 

placówki, przed 

terminem określonym 

w rozkazie o 

oddelegowaniu. 

Określono, iż 

funkcjonariuszowi 

oddelegowanemu do 

ochrony placówki 

przysługują należności 

wynikające z przepisów 

rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 2 

grudnia 2002 roku w 

sprawie wysokości  

 i warunków 

przyznawania 

funkcjonariuszom Biura 

Ochrony Rządu 

należności pieniężnych 

za podróże służbowe( 

Dz. U. Nr 208, poz. 

1773). Zobligowano 

Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych do 

zapewnienia 

funkcjonariuszom 

Biura Ochrony Rządu 

zakwaterowania w 

lokalu mieszkalnym 

na terenie placówki 

odpowiednie do 

warunków 

klimatycznych  



  

w państwie 

przyjmującym. 

92. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie badań 

technicznych pojazdów 

Sił Zbrojnych RP, 

Policji i innych 

pojazdów 

użytkowanych w 

sposób szczególny 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

Regulacja 

podyktowana się 

nadaniem nowego 

brzmienia przepisowi 

upoważniającemu do 

wydania ww. 

rozporządzenia. 

Projekt ma na celu 

wpisanie BOR do 

katalogu służb 

uprawnionych do 

przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów. 

W projekcie wskazano 

jednostki organizacyjne 

sprawując nadzór nad 

komórkami 

organizacyjnymi i 

stacjami kontroli 

pojazdów oraz 

wydające upoważnienia 

do przeprowadzenia 

badań technicznych 

pojazdów. Określono 

wzory dokumentów 

stosowanych przy tych 

badaniach. Nadto 

zrezygnowano z 

określenia jednostek 

organizacyjnych 

prowadzących 

szkolenia 

diagnostyczne, zgodnie 

z nowymi wytycznymi 

do wydania 

przedmiotowego 

rozporządzenia. 

Dopuszczono 

możliwość 

przeprowadzania badań 

technicznych 

niektórych pojazdów 

w stacjach kontroli 

pojazdów 

prowadzących 

działalność, o której 

mowa w art. 83 ust. 2 

ustawy z dnia 20 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Wioletta Krasuska - 

Biuro Ochrony Rządu 

bip.mswia.gov.pl  



  

czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym, w 

przypadku gdy w 

jednostce 

organizacyjnej Sił 

Zbrojnych RP, Policji, 

AW, ABW, SG, PSP, 

SKW, SWW, CBA, 

BOR lub SC nie ma 

stacji kontroli pojazdów 

albo wykonanie badania 

jest uzasadnione 

względami służbowymi, 

organizacyjnymi lub 

ekonomicznymi. 

Określono zasady i 

warunki współpracy 

przy wykonywaniu 

badań technicznych 

pojazdów innej służby 

niż właściwa dla 

komórki organizacyjnej 

przeprowadzającej 

badania. 

93. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie warunków 

i trybu wypłacania 

funkcjonariuszom 

BOR zryczałtowanego 

równoważnika 

pieniężnego za 

niewykorzystany 

przejazd na koszt BOR 

Nowelizacja 

rozporządzenia 

podyktowana jest 

restrukturyzacją PKP 

i zmianą przepisów 

określających taryfy w 

przewozie osób, rzeczy 

i zwierząt w pociągach 

PKP Intercity S.A. na 

bazie których komórka 

finansowa BOR 

dokonuje rozliczeń 

równoważnika 

pieniężnego za 

niewykorzystany 

przejazd. 

Projekt ma na celu 

zastąpienie 

dotychczasowej 

regulacji, przewidującej 

jako podstawę ustalenia 

równoważnika 

pieniężnego za 

niewykorzystany 

przejazd na koszt BOR 

cenę biletu za przejazd 

w określonej klasie 

pociągu na odległość 

1.000 km, 

uwzględnieniem 

posiadanych uprawnień 

do przejazdów 

ulgowych, kwotą 

odpowiadającą 

wysokości 8,8% 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Agnieszka Iracka - 

Biuro Ochrony Rządu 

bip.mswia.gov.pl  



  

iloczynu 1.000 km i 

stawki za 1 km 

przebiegu pojazdu dal 

samochodu osobowego 

o pojemności skokowej 

silnika powyżej 900 

cm3 określonej w 

przepisach wydanych 

na podstawie art. 34 ust. 

2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o 

transporcie drogowym. 

94. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie 

szczegółowych 

informacji oraz 

rodzajów dokumentów 

jakie obowiązany jest 

przedstawić 

cudzoziemiec 

ubiegający się  

o wydanie zezwolenia 

na nabycie 

nieruchomości 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

Potrzeba dostosowania 

rozporządzenia do 

uwarunkowań 

faktycznych. 

Projekt ma na celu 

wyeliminowanie 

rozbieżności między 

aktem a warunkami 

faktycznymi. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Cezary Gawlas -  

Dyrektor 

Departament  Zezwoleń 

i Koncesji MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

95. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie udzielania 

przez Władzę 

Wdrażającą Programy 

Europejskie pomocy 

finansowej na 

Wejście w życie art. 11 

ustawy z dnia 7 

listopada 2008 r. o 

zmianie niektórych 

ustaw  w związku z 

wdrażaniem funduszy 

strukturalnych  i 

Funduszu Spójności 

(Dz. U. Nr 216, poz. 

1370) spowodowało 

konieczność wydania 

Projekt zawiera 

szczegółowe zasady 

udzielania pomocy 

publicznej podmiotom 

składającym wnioski o 

dofinansowanie w 

ramach działania 8.4 

Zapewnienie dostępu do 

Internetu na etapie 

,,ostatniej mili” 

Programu 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Elżbieta Kroszczyńska - 

Departament 

Społeczeństwa 

Informacyjnego 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

dostarczenie usługi 

szerokopasmowego 

dostępu do Internetu  

w ramach Programu 

Operacyjnego 

Innowacyjna 

Gospodarka 2007-

2013. 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r. 

 

nowego 

rozporządzenia, 

zastępującego 

rozporządzenie 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 

29 października 2008 r. 

w sprawie udzielania 

przez WWPE pomocy 

finansowej na 

dostarczenie usługi 

szeroko-pasmowego 

dostępu do Internetu 

w ramach Programu 

Operacyjnego 

Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-

2013. Wprowadzenie 

niezbędnych zmian 

wynikających z 

doświadczeń WWPE 

podczas udzielania 

pomocy finansowej 

na dostarczenie usługi 

szerokopasmowego 

dostępu do Internetu 

w ramach POIG 2007-

2013. 

Operacyjnego 

Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-2013 

96. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie wiz dla 

cudzoziemców 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

Wykonanie 

upoważnienia 

zawartego w art. 48g 

ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach w 

brzmieniu nadanym 

ustawą o zmianie 

ustawy o 

cudzoziemcach oraz 

niektórych innych 

ustaw. 

 

Projekt ma na celu 

kreślenie: 

- oznaczenia wiz, 

- wzoru blankietu 

wizowego, 

- wzorów formularzy 

wniosków o wydanie 

wizy krajowej lub 

przedłużenie wizy, 

- sposobu 

odnotowywania 

przyjęcia wniosku o 

wydanie wizy krajowej, 

- wzoru naklejki 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Tomasz Lipski - 

Dyrektor Departamentu 

Legalizacji Pobytu  

i Wykazu 

Cudzoziemców  

 

Urząd do Spraw 

Cudzoziemców 

bip.mswia.gov.pl  



  

wizowej wizy krajowej, 

- sposobu 

przekazywania przez 

konsula Szefowi 

Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców danych 

z  wniosku o wydanie 

wizy, 

- wzoru stempla 

potwierdzającego 

złożenie wniosku o 

przedłużenie wizy, 

- sposobu 

unieważniania naklejki 

wizowej wizy krajowej, 

- sposobu 

odnotowywania 

wydania decyzji o 

znieważnieniu lub 

cofnięciu wizy krajowej 

w dokumencie podróży, 

- wzoru formularza, na 

którym wydaje się 

decyzję o odmowie 

wydania wizy krajowej, 

unieważnieniu lub 

cofnięciu wizy 

krajowej, 

- sposobu 

zamieszczania naklejki 

wizowej wizy krajowej 

w dokumencie podróży 

oraz anulowania wizy 

krajowej wydawanej w 

toku postępowań: o 

wydanie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas 

oznaczony, zezwolenia 

na osiedlenie się lub 

zezwolenia na pobyt 

rezydenta 

długoterminowego WE. 

97. Projekt rozporządzenia Nowelizacja Projekt ma na celu Minister Spraw Kamila Agnieszka bip.mswia.gov.pl  



  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie 

przyznawania  

i wypłaty odszkodowań 

przysługujących  

w razie wypadków  

i chorób pozostających  

w związku ze służbą w 

Policji, UOP, SG 

i PSP 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2010 r.  

rozporządzenia ma na 

celu aktualizację 

rozporządzenia w 

zakresie określenia 

organów właściwych  

w sprawach 

przyznawania  

i wypłaty odszkodowań 

dla funkcjonariuszy 

jednostek z grupy 

MSWiA, usunięcie 

wątpliwości o 

charakterze 

interpretacyjnym oraz 

dostosowania 

przepisów 

rozporządzenia do 

licznych zmian w 

obowiązujących 

przepisach prawa. 

usunięcie wątpliwości 

interpretacyjnych czy 

zakres pojęcia : 

organ właściwy w 

sprawach 

odszkodowań” pokrywa 

się z zakresem 

znaczeniowym pojęcia: 

„właściwy organ resortu 

spraw wewnętrznych”, 

o którym mowa w 

ustawie, tj. zrównanie 

organów oraz 

wskazanie płatnika 

odszkodowania, którym 

powinna być komórka 

finansowa jednostki 

organizacyjnej, na 

zaopatrzeniu której 

poszkodowany 

funkcjonariusz 

pozostawał.  

Wewnętrznych i 

Administracji 

Morawiec -  

Departament Budżetu 

MSWiA 

98. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie zakresu i 

warunków korzystania 

z elektronicznej 

platformy usług 

administracji publicznej 

Wprowadzenie nowej 

delegacji ustawowej po 

wejściu w życie ustawy 

o zmianie ustawy o 

informatyzacji 

działalności 

podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne, ustawy – 

Kodeks postępowania 

administracyjnego, 

ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz 

zmianie niektórych 

innych ustaw. 

Projekt ma na celu 

określenie warunków i 

zakresu korzystania z 

elektronicznej 

platformy usług 

administracji publicznej 

z uwzględnieniem roli 

ePUAP w procesie 

realizacji zadań 

publicznych drogą 

elektroniczną oraz 

zasad przetwarzania i 

ochrony danych 

osobowych. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Hanna Skrzeczyńska - 

Departament 

Informatyzacji MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

99. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie zasad 

potwierdzania, 

Wprowadzenie nowej 

delegacji ustawowej po 

wejściu w życie ustawy 

o zmianie ustawy o 

informatyzacji 

działalności 

Projekt ma na celu 

określenie zasad 

potwierdzania, 

przedłużania ważności, 

wykorzystania i 

unieważniania profilu 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Anna Gos - 

Departament 

Informatyzacji MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

przedłużania ważności, 

wykorzystania i 

unieważniania profilu 

zaufanego 

elektronicznej 

platformy usług 

administracji publicznej 

podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne, ustawy – 

Kodeks postępowania 

administracyjnego, 

ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz 

zmianie niektórych 

innych ustaw. 

zaufanego 

elektronicznej 

platformy usług 

administracji 

publicznej. 

 

100. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie szczegółowych 

warunków 

organizacyjnych i 

technicznych, które 

powinien spełniać 

system 

teleinformatyczny 

służący do identyfikacji 

użytkowników 

Wprowadzenie nowej 

delegacji ustawowej po 

wejściu w życie ustawy 

o zmianie ustawy o 

informatyzacji 

działalności 

podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne, ustawy – 

Kodeks postępowania 

administracyjnego, 

ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz 

zmianie niektórych 

innych ustaw. 

Projekt ma na celu 

określenie 

szczegółowych 

warunków 

organizacyjnych i 

technicznych, które 

winien spełniać system 

teleinformatyczny. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Kazimierz Schmidt/ 

Anna Gos - 

Departament 

Informatyzacji MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

101. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie wykazu 

certyfikatów 

uprawniających do 

prowadzenia kontroli 

projektów 

informatycznych i 

systemów 

teleinformatycznych 

Wprowadzenie nowej 

delegacji ustawowej po 

wejściu w życie ustawy 

o zmianie ustawy o 

informatyzacji 

działalności 

podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne, ustawy – 

Kodeks postępowania 

administracyjnego, 

ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz 

zmianie niektórych 

innych ustaw. 

Projekt ma na celu 

określenie wykazu 

certyfikatów 

uprawniających do 

przeprowadzenia 

kontroli w rozumieniu 

art. 25 ustawy z dnia  

17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji 

działalności podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Konrad Malinowski - 

Departament 

Informatyzacji MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

102. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

Z dniem 1 maja 2010 r. 

weszły w życie unijne 

rozporządzenia 

regulujące 

Projekt ma na celu: 

1) uregulowanie 

w przepisach krajowych 

elektronicznej wymiany 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Artur Wdowczyk - 

Dyrektor ZER MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

w sprawie trybu 

postępowania 

i właściwości organu 

w zakresie zaopatrzenia 

emerytalnego 

funkcjonariuszy Policji, 

Agencji 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu 

i Państwowej Straży 

Pożarnej oraz ich 

rodzin 

 

Wspólnotowy Systemu 

Elektronicznej 

Wymiany Danych, 

tj. rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(WE) nr 883/2004 

z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów 

zabezpieczenia 

społecznego oraz 

rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego 

i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 

16 września 2009 r. 

dotyczącego 

wykonywania 

rozporządzenia (WE) 

nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów 

zabezpieczenia 

społecznego.  

W związku z 

wprowadzaniem 

Wspólnotowego 

Systemu Elektronicznej 

Wymiany Danych 

należy podjąć działania 

legislacyjne mające 

na celu uregulowanie 

w przepisach 

krajowych 

elektronicznej 

wymiany dokumentów 

zarówno pomiędzy 

polskimi, jak również 

polskimi 

i zagranicznymi 

instytucjami w zakresie 

koordynacji systemów 

dokumentów w ramach 

Wspólnotowego 

Systemu Elektronicznej 

Wymiany Danych; 

2) umożliwienie 

organowi emerytalnemu 

oraz jego 

świadczeniobiorcom 

załatwiania spraw w 

formie elektronicznej. 

 



  

zabezpieczenia 

społecznego. W 

zakresie właściwości 

ZER MSWiA aktem 

takim jest 

rozporządzenie 

wskazane w kolumnie 

pierwszej. 

Równocześnie 

wprowadzone będą 

zmiany polegające na 

umożliwieniu organowi 

emerytalnemu 

oraz jego 

świadczeniobiorcom 

załatwiania spraw w 

formie elektronicznej. 

Zmiany te 

podyktowane są w 

szczególności 

najnowszymi zmianami 

w prawie związanymi 

z informatyzacją 

działalności 

podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne. 

103. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie opłat za lokale 

mieszkalne zarządzane 

przez ZZM MSWiA 

Nowelizacja ustawy 

z dnia 22 czerwca 

1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 

41, poz. 398, z późn. 

zm.) wynikająca z 

ustawy z dnia 22 

stycznia 2010 r. 

o zmianie ustawy o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP oraz 

niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 28, 

poz. 143).  

Projekt ma na celu 

wykonanie delegacji 

zawartej w art. 78b 

ust. 2 ustawy z dnia 22 

czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP. Projekt 

określał będzie sposób 

naliczania i rozliczania 

opłat za używanie lokali 

mieszkalnych oraz opłat 

pośrednich, sposób 

obliczania zaliczek na 

opłaty pośrednie oraz 

wzory kalkulacji stawki 

opłat za używanie 1 m2 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Zbigniew Lichocki/ 

Grzegorz Żurawski - 

ZZM MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego, 

biorąc pod uwagę tytuł 

prawny do lokalu 

mieszkalnego.  

104. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie 

gospodarowania 

lokalami mieszkalnymi 

przez ZZM MSWiA 

Nowelizacja ustawy 

z dnia 22 czerwca 

1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 41, poz. 

398, z późn. zm.) 

wynikająca z ustawy 

z dnia 22 stycznia 

2010 r. o zmianie 

ustawy o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP oraz 

niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 28, 

poz. 143). 

Projekt ma na celu 

wykonanie delegacji 

zawartej w art.78c ust. 2 

ustawy z dnia 22 

czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP. Projekt 

określał będzie m.in.: 

1) sposób i szczegółowe 

warunki: 

a) gospodarowanie 

lokalami mieszkalnymi 

przez ZZM MSWiA, 

b)wydawanie decyzji o 

przydziale lokali 

mieszkalnych, 

c) wykonywanie 

przeglądów 

technicznych, 

konserwacji i remontów 

lokali mieszkalnych, 

d) napraw lokali 

mieszkalnych, które 

obciążają ZZM 

MSWiA, 

e) zwalnianie lokali 

mieszkalnych; 

2) wzoru dokumentów 

stanowiące podstawę do 

zamieszkania w 

kwaterze i lokalu 

mieszkalnym oraz ich 

zwalniania i rozliczania. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Zbigniew Lichocki/ 

Piotr Izdebski - 

ZZM MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

105. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie Internetów 

Nowelizacja ustawy 

z dnia 22 czerwca 

1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP (Dz. U. 

Projekt ma na celu 

wykonanie delegacji 

zawartej w art.78d ust. 

2 ustawy z dnia 22 

czerwca 1995 r. o 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Zbigniew Lichocki/ 

Grzegorz Żórawski - 

ZZM MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

zarządzanych przez 

ZZM MSWiA 

z 2005 r. Nr 41, poz. 

398, z późn. zm.) 

wynikająca z ustawy 

z dnia 22 stycznia 

2010 r. o zmianie 

ustawy o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP oraz 

niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 28, 

poz. 143). 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP. Projekt 

określał będzie m.in.: 

1) sposób ustalania opat 

za zakwaterowanie w 

Internecie oraz terminy 

i sposób pobierania tych 

opłat; 

2) tryb wydawania 

skierowań do Internetu 

oraz wzory 

dokumentów 

stanowiących podstawę 

do zakwaterowania w 

Internecie; 

3) standard oraz 

wyposażenie Internetu; 

4) tryb i sposób 

przyjmowania oaz 

zdawania pokoju w 

Internecie. 

106. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie sprzedaży 

lokali mieszkalnych 

Nowelizacja ustawy 

z dnia 22 czerwca 

1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 41, poz. 

398, z późn. zm.) 

wynikająca z ustawy 

z dnia 22 stycznia 

2010 r. o zmianie 

ustawy o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP oraz 

niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 28, 

poz. 143). 

Projekt ma na celu 

wykonanie delegacji 

zawartej w art.78e ust. 2 

ustawy z dnia 22 

czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych RP. Projekt 

określał będzie m.in.: 

tryb sprzedaży lokali 

mieszkalnych przez 

ZZM MSWiA, termin 

wnoszenia rat z tytułu 

sprzedaży lokali 

mieszkalnych oraz wzór 

wniosku o nabycie 

lokali mieszkalnych, 

przewidując przypadek 

sprzedaży lokalu 

mieszkalnego 

obciążonego hipoteką i 

uwzględniając potrzebę 

sprawnego prowadzenia 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Zbigniew Lichocki/ 

Wojciech Irzykowski - 

ZZM MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



  

postępowania.  

 

 


