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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            

odpowiedzial-

ny za 

opracowanie 

projektu 

rozporządzenia 

Imię, 

nazwisko 

osoby 

odpowiedzial-

nej za opraco-

wanie 

projektu 

rozporządze-

nia 

Adres Biuletynu 

Informacji 

Publicznej 

Przyczyny 

rezygnacji 

z prac nad 

projektem  

rozporzą-

dzenia 

 

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ 

1. 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 2011 r. 

1) w związku z zakładaną 

likwidacją zwiększenia dodatku 

służbowego z tytułu opieki nad 

psem służbowym zaistniała 

potrzeba wprowadzenia nowej 

formy rekompensaty dla 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej – przewodników 

psów służbowych; 

2) wprowadzenie regulacji 

dotyczącej dodatkowego 

wynagrodzenia dla 

funkcjonariusza Straży 

Granicznej za wykonywanie 

zadań eksperta, uzasadniona 

jest coraz częstszym udziałem 

funkcjonariuszy w 

przedsięwzięciach 

wynikających z realizacji 

założeń projektów 

pomocowych finansowanych 

ze środków Unii Europejskiej 

(ewentualnie 

współfinansowanych ze strony 

innych państw trzecich np. 

USA), a koordynowanych 

Projekt ma na celu: 

1) wprowadzenie przepisu 

umożliwiającego przyznanie 

funkcjonariuszom Straży Granicznej 

- przewodnikom psów służbowych, 

dodatkowego wynagrodzenia za opiekę 

nad psem służbowych; 

2) wprowadzenie przepisu 

umożliwiającego przyznanie 

dodatkowego wynagrodzenia 

funkcjonariuszom Straży Granicznej, 

którym w ramach zadań, 

wykraczających poza zakres 

obowiązków, zlecono wykonywanie 

zadań eksperta, w kraju i poza 

granicami  państwa. 

MSWiA 

 

Marcin 

Własnowolski, 

Waldemar 

Popławski -  

Dyrektorzy  

 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostały 

zakończone.. 
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przez określone państwo Unii 

Europejskiej lub organizacje 

pozarządową (np. 

Międzynarodową Organizację 

ds. Migracji – IOM). 

2. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

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  

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 
 

Konieczność wprowadzenia 

bardziej 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. 

Celem projektu jest wprowadzenie 

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 cm
3
, 

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. 

 

MSWiA 

 

Marcin 

Własnowolski, 

Waldemar 

Popławski -  

Dyrektorzy  

 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.p  

3. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

zmieniającego 

rozporządzenia w 

sprawie warunków 

otrzymywania posiłków  

i napojów przez 

Obowiązujące przepisy 

nakładają obowiązek żywienia 

cudzoziemców do ukończenia 

18 roku życia trzema posiłkami 

dziennie o wartości kalorycznej 

dziennej nie mniejszej niż 3200 

kcal. Powyższa kaloryczność w 

tym przedziale wiekowym jest 

w wielu przypadkach wartością 

W projekcie planuje się dokonać 

zmiany brzmienia § 2 rozporządzenia. 

MSWiA 

 

Marcin 

Własnowolski, 

Waldemar 

Popławski -  

Dyrektorzy  

 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

W chwili 

obecnej 

rezygnacja z 

prac nad 

projektem. 
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cudzoziemców 

umieszczonych                

w strzeżonym ośrodku 

lub przebywających w 

areszcie w celu 

wydalenia oraz wartości 

dziennej normy 

wyżywienia 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 
 

zbyt duża i niemożliwa do 

osiągnięcia. Kolejnym 

problemem, jaki występuje w 

jednostkach organizacyjnych 

Straży Granicznej jest żywienie 

niemowląt produktami 

modyfikowanymi, zgodnie z 

zaleceniami lekarza. Koszt tych 

produktów niejednokrotnie 

przewyższa wartość pieniężną 

dziennej normy wyżywienia.    

4. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie   

należności i świadczeń 

przysługujące 

funkcjonariuszom Straży 

Granicznej delegowanym 

do pełnienia służby poza 

granicami państwa 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 

2010 r. o zmianie ustawy 

o Policji oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1108) zmieniła m.in. 

w ustawie o Straży Granicznej 

upoważnienie do wydania 

przedmiotowego 

rozporządzenia. 

Zakres regulacji będzie taki sam jak 

obecnie obowiązujące przepisy. 

MSWiA 

 

Marcin 

Własnowolski, 

Waldemar 

Popławski -  

Dyrektorzy  

 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  

5. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie wykroczeń 

za które funkcjonariusze 

Straży Granicznej 

są uprawnieni do 

nakładania grzywien 

w drodze mandatu 

karnego 

 

1) zmiana rozporządzenia 

polegająca na rozszerzeniu 

katalogu wykroczeń 

podlegających postępowaniu 

mandatowemu prowadzonemu 

przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej, podyktowana jest 

zwiększającym się 

zaangażowaniem formacji w 

realizację zadań wewnątrz 

kraju oraz potrzebą stosowania 

szybszej procedury przy 

ujawnianiu proponowanych 

wykroczeń; 

Celem projektu jest m.in.: 

1) rozszerzenie katalogu wykroczeń, za 

które funkcjonariusze Straży Granicznej 

uprawnieni są do nakładania grzywien o 

czyny zabronione wynikające z art. 74 § 

1, art. 85 § 1, art. 92 § 2, art. 95a, art. 96 

§ 1 pkt 2 i pkt 4-6, art. 140, art. 161 

i art. 162 § 1 ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. – Kodeks wykroczeń 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275), 

art. 43
1
 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, 

MSWiA 

 

Marcin 

Własnowolski, 

Waldemar 

Popławski -  

Dyrektorzy  

 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl  
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Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

2) dostosowanie brzmienia 

rozporządzenia do aktualnego 

stanu prawnego umożliwi 

funkcjonariuszom Straży 

Granicznej dalsze korzystanie z 

uprawnienia do nakładania 

grzywien w drodze mandatu 

karnego za wykroczenia 

określone w rozporządzeniach 

porządkowych wydawanych na 

podstawie ustawy z dnia 23 

stycznia 2009 r. o wojewodzie i 

administracji rządowej w 

województwie (Dz. U. Nr 31, 

poz. 206). 

z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 2 pkt 5, 8 

i 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 

2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.); 

2) zastąpienie odesłania do przepisu 

nieaktualnej ustawy z dnia 6 czerwca 

1998 r. o administracji rządowej w 

województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, 

poz. 872, z późn. zm.) odesłaniem do 

art. 60 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 

206). 

6. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie rozkładu czasu 

służby funkcjonariuszy 

Straży Granicznej 

Usprawnienie i podniesienie, 

jakości procesu rozliczania 

czasu służby funkcjonariuszy 

Straży Granicznej. 

Projekt ma na celu: 

- uwzględnienie w rozkładzie czasu 

służby szkoleń w oddziałach Straży 

Granicznej, 

- rozszerzenie katalogu komórek 

organizacyjnych, w których istniałaby 

możliwość stosowania grafiku służb 

w ramach jednozmianowego rozkładu 

czasu służby, 

- doprecyzowanie przepisów 

odnoszących się do służby w porze 

nocnej oraz do przedłużenia czasu 

służby ponad wymiar określony w 

art. 37 ust. 2 ustawy o Straży 

Granicznej, 

- zaliczenie grafików służb do 

dokumentacji, na podstawie której 

prowadzi się ewidencję czasu służby.  

Wskazanie przypadków realizacji zadań 

służbowych, których cały czas realizacji 

ewidencjonuje się jako czas służby. 

MSWiA 

 

Marcin 

Własnowolski, 

Waldemar 

Popławski -  

Dyrektorzy  

 

Biuro Prawne 

KGSG 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

W chwili 

obecnej 

rezygnacja z 

prac nad 

projektem 

7. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

Zmiana związana jest z 

wejściem w życie ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. 

Rozszerzenie katalogu jednostek 

organizacyjnych, które mogą prowadzić 

przeszkolenie w zakresie prowadzenia 

MSWiA 

 

Marcin 

Własnowolski, 

Waldemar 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

W chwili 

obecnej 
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i Administracji         

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie wzorcowego 

regulaminu strzelnic 

o sporcie, która wprowadziła 

nowe regulacje w zakresie 

kultury fizycznej odnoszące 

się między innymi do kwestii 

kwalifikacji zawodowych 

wymaganych od osób 

prowadzących zajęcia, 

jak również rodzajów 

realizowanych zajęć 

strzelania oraz udzielania pomocy 

medycznej o jednostki Straży 

Granicznej 

Popławski -  

Dyrektorzy  

 

Biuro Prawne 

KGSG 

rezygnacja z 

prac nad 

projektem 

 

 
 

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
 

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 2011 r. 

Aktualizacja obowiązujących 

od 2005 r. uregulowań 

zawartych w przedmiotowym 

rozporządzeniu. 

Projekt ma na celu rozszerzenie 

podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia szkoleń Inspektorów 

Ochrony Przeciwpożarowej o Szkolę 

Główną Służby Pożarniczej i Centrum 

Naukowo -Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej. Szczegółowe 

uregulowanie kwestii ważności 

wydawanych zaświadczeń po 

ukończeniu szkoleń. Określenie trybu 

przedłużania ww. zaświadczeń, które 

utraciły ważność. Wprowadzenie 

nowego wzoru zaświadczenia. 

Zmiana załącznika do rozporządzenia 

uwzględniająca inżynierów o 

specjalności bezpieczeństwo 

pożarowe-absolwentów SGSP WIBP. 

Wygaszanie możliwości zajmowania 

stanowisk dowódcy kompanii i 

dowódcy plutonu przez osoby 

posiadające kwalifikacje technika 

pożarnictwa oraz wprowadzenie 

okresu przejściowego dla już 

zajmujących. 

MSWiA 

 

Dyrektor 

Biura 

Szkolenia -  

Jacek 

Borowski 

 

KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  
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2. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji oraz 

Ministra Obrony 

Narodowej 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie szkoleń 

w zakresie 

kwalifikowanej 

pierwszej pomocy 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Doskonalenie procesu 

organizacji szkoleń z zakresu 

kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. 

Istotą zmian jest optymalizacja 

wyszkolenia i przygotowania 

ratowników jednostek  krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego do 

prowadzenia działań ratowniczych 

w zakresie udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 

MSWiA 

 

Dyrektor 

Biura 

Szkolenia - 

Jacek 

Borowski 

 

KGPSP 

 

bip.mswia.gov.pl  

3. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

umundurowania 

strażaków PSP 

Ilość i rodzaj prowadzonych 

działań ratowniczo-gaśniczych 

powoduje konieczność 

doposażenia strażaków w 

podstawowe przedmioty 

środków ochrony 

indywidualnej, które w sposób 

bezpośredni mają wpływ na 

bezpieczeństwo pracy 

strażaka. 

Wprowadzenie zapisu 

umożliwiającego tworzenie rezerwy 

ubrań specjalnych, doposażenie 

strażaków w drugą parę rękawic 

specjalnych, drugą sztukę kominiarki. 

MSWiA 

 

Zastępca 

Dyrektora 

Biura 

Logistyki – 

Marek Sulak 

 

KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  

4. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie zwierząt 

wykorzystywanych w 

akcjach ratowniczych 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

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. 

Celem projektu jest wprowadzenie 

jednej klasy specjalności uprawniającej 

do działań na terenie kraju i poza 

granicami kraju. W załączniku do 

rozporządzenia określającym 

szczególne warunki obiektów na 

których przeprowadza się egzaminy 

oraz szczegółowy przebieg testu 

zachowania się psa w stosunku do 

żywego człowieka  projekt przewiduje 

wprowadzenie próby posłuszeństwa i 

testu zachowania się psa w stosunku 

do człowieka. Ponadto zamierza się 

MSWiA 

 

Zastępca 

dyrektora 

Krajowego 

centrum 

Koordynacji 

Ratownictwa - 

Mariusz 

Feltynowski 

 

bip.mswia.gov.pl  
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doprecyzować warunki przygotowania 

obiektów do prób poszukiwawczych. 

5. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie szczegółowych 

zasad kierowania 

i współdziałania 

jednostek ochrony 

przeciwpożarowej 

biorących udział w 

działaniu ratowniczym 

Dostosowanie do zmienionego 

stanu prawnego w związku z 

wejściem w życie 

rozporządzenia z dnia 18 

lutego 2011 r. Ministra SWiA 

w sprawie szczegółowych 

zasad organizacji krajowego 

systemu ratowniczo-

gaśniczego. 

W szczególności zmiany wymagać 

będzie odwołanie do obowiązującego 

aktu normatywnego, o którym mowa 

w § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania i 

współdziałania jednostek ochrony 

przeciwpożarowej biorących udział 

w działaniu ratowniczym. 

MSWiA 

 

Dyrektor 

Krajowego 

Centrum 

Koordynacji 

Ratownictwa i 

Ochrony 

Ludności - 

Dariusz 

Marczyński 

 

KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  

6. 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 2011 r. 

Część przepisów 

obowiązującego 

rozporządzenia wywołują 

problemy interpretacyjne w 

jednostkach organizacyjnych 

PSP, a także konieczność 

dostosowania przepisów 

rozporządzenia do 

zmienionych przepisów w 

zakresie bezpiecznych i 

higienicznych warunków 

pracy. W oparciu o zgłoszone 

uwagi przygotowywany jest 

projekt zmian rozporządzenia. 

Proces uzgodnień z 

jednostkami organizacyjnymi 

PSP wydłuża czas 

opracowania ostatecznego 

projektu. 

Od daty wejścia w życie 

rozporządzenia zmianie uległy przepisy 

prawa pracy  dot. bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy 

pracowników. Zmiany te wymagają 

dostosowania przepisów 

rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji do tych  

regulacji prawnych, a także 

doprecyzowuje przepisy, które budzą 

wątpliwości w praktyce. 

MSWiA Doradca 

Komendanta 

Głównego - 

Jarosław 

Kurek 

 

KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  

7. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie ochrony 

W związku z 

obowiązywaniem od 31 

października 2010 r. 

rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 8 lipca 

2010 r. w sprawie 

minimalnych wymagań, 

Projekt ma na celu przywrócenie 

przepisu wskazującego jednoznacznie 

budynki, które obowiązkowo muszą 

być wyposażone w zawory hydrantowe 

52. Doprecyzowanie zapisów, które nie 

są rozumiane w sposób jednoznaczny, 

eliminacja błędów redakcyjnych i 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Rozpoznawa-

nia Zagrożeń – 

Paweł Janik  

 

KGPSP 

bip.mswia.gov.pl  
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przeciwpożarowej 

budynków, innych 

obiektów budowlanych 

i terenów 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r.  

dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy, związanych 

z możliwością wystąpienia 

w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej (Dz.U. Nr 138, 

poz. 931), w wyniku którego 

utraciło moc rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 

29 maja 2003 r. w sprawie 

minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy pracowników 

zatrudnionych na 

stanowiskach pracy, na 

których może wystąpić 

atmosfera wybuchowa 

(Dz. U. Nr 107, poz. 931) 

tym samym § 37 ust. 5 ww. 

rozporządzenia Ministra 

SWiA jest nieaktualny 

merytorycznych. 

8. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie pomocy 

finansowej na 

uzyskanie lokalu 

mieszkalnego lub domu 

przez strażaków 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Rozszerzenie zakresu  

przedmiotowego 

rozporządzenia w celu 

wypełnienia w całości 

delegacji ustawowej art. 80 

ust. 6 ustawy o PSP. Potrzeba 

ujednolicenia zasad i stawek 

pomocy finansowej 

obowiązujących w służbach 

podległych MSWiA. Stawka 

dla strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej nie była 

zmieniana od 1997 r. 

Przyjęcie wartości pieniężnej stawki 

jak w przepisach policyjnych. 

Wprowadzenie metody ustalania 

stawki w latach następnych (po wejściu 

w życie). 

MSWiA Zastępca 

Dyrektora 

Biura 

Logistyki – 

Zbigniew 

Sural 

 

KG PSP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

W chwili 

obecnej 

prace nad 

projektem 

zostały 

wstrzymane 

do czasu 

ustalenia 

budżetu dla 

PSP. 

9. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Rozszerzenie zakresu  

przedmiotowego 

Przyjęcie wartości pieniężnej stawki 

jak w przepisach policyjnych. 

MSWiA Zastępca 

Dyrektora 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

W chwili 
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Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie trybu 

przyznawania 

strażakowi Państwowej 

Straży Pożarnej  

równoważnika za 

remont albo za brak 

lokalu mieszkalnego 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

 

rozporządzenia w celu 

wypełnienia w całości 

delegacji ustawowej art. 80 

ust. 6 ustawy o Państwowej 

Straży Pożarnej, a także 

zwaloryzowanie stawek oraz  

ujednolicenie zasad pomocy 

finansowej na cele 

mieszkaniowe do 

obowiązujących w służbach 

podległych MSWiA. Stawka 

równoważnika dla strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej 

nie była zmieniana od 1997 r. 

Wprowadzenie metody ustalania 

stawki w latach następnych (po wejściu 

w życie). 

Biura 

Logistyki – 

Zbigniew 

Sural 

KG PSP 

obecnej 

prace nad 

projektem 

zostały 

wstrzymane 

do czasu 

ustalenia 

budżetu dla 

PSP. 

 

 
 

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO MSWiA 
 

1. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie wzoru 

wniosku o ponowne 

wykorzystywanie 

informacji publicznej 

Wykonanie upoważnienia 

z ustawy o zmianie ustawy 

o dostępie do informacji 

publicznej oraz niektórych 

innych ustaw. 

Projekt określi wzór wniosku o 

ponowne wykorzystywanie informacji 

publicznej. 

MSWiA Jolanta 

Sarnowska 

 

DSI MSWiA 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

rozporządze

niem 

uzależnione 

od prac nad 

ustawą 

o zmianie 

ustawy o 

dostępie do 

informacji 

publicznej 

oraz 

niektórych 

innych 

ustaw. 

2. Projekt rozporządzenia Uchylenie ustawy z dnia Zostanie zaktualizowany słowniczek MSWiA Anna Gos bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 
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Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i  Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych 

osobowych oraz 

warunków 

technicznych i 

organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy 

informatyczne służące 

do przetwarzania 

danych osobowych 

22 stycznia 1999 r. o ochronie 

informacji niejawnych, 

w tym  przepisów dotyczących 

akredytacji bezpieczeństwa 

systemów 

teleinformatycznych. 

oraz zmienione przepisy w zakresie 

dostosowania do obowiązującej ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych. 

 

DSI MSWiA 
W chwili 

obecnej 

rezygnacja 

z prac nad 

projektem 

rozporządze

nia. 

 

 

 

 

ZAKŁAD EMERYTALNO - RENTOWY MWiA 
 

1. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie trybu 

postępowania 

i właściwości organu 

w zakresie 

zaopatrzenia 

emerytalnego 

funkcjonariuszy 

Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, 

Z dniem 1 maja 2010 r. weszły 

w życie unijne rozporządzenia 

regulujące 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 

Projekt ma na celu: 

1) uregulowanie w przepisach 

krajowych elektronicznej wymiany 

dokumentów w ramach 

Wspólnotowego Systemu 

Elektronicznej Wymiany Danych; 

2) umożliwienie organowi 

emerytalnemu oraz jego 

świadczeniobiorcom załatwiania spraw 

w formie elektronicznej. 

 

MSWiA Artur 

Wdowczyk - 

Dyrektor  

 

ZER MSWiA 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

rozporządze

nia 

uzależnione 

od wejścia 

w życie 

przepisów o 

wdrożeniu 

systemu 

elektroniczn

ej wymiany 

informacji 

EESSI 
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Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu 

i Państwowej Straży 

Pożarnej oraz ich 

rodzin 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r.  

 

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 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. 
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DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH MSWiA 
 

1. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie określenia 

wzorów wniosków o 

udostępnienie danych 

z Rejestru Dowodów 

Osobistych oraz 

dokumentacji związanej 

z dowodami osobistymi 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Wypełnienie delegacji 

ustawowej zawartej w 

art. 78 ustawy o dowodach 

osobistych z dnia 6 sierpnia 

2010 r. 

Określenie nowych wzorów wniosków  

o udostępnienie danych z Rejestru 

Dowodów Osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami 

osobistymi, które będzie można wnosić 

zarówno w formie papierowej , jak 

i drogą elektroniczną.  

MSWiA Małgorzata 

Piotrak- 

Dyrektor, 

Katarzyna 

Anzorge-

Kicińska – 

Naczelnik  

 

DSO MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

2. 

Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie kontroli 

korzystania z dostępu 

do danych z Rejestru 

Dowodów Osobistych                  

w trybie ograniczonej 

teletransmisji danych 

Przeniesiony z I 

Wypełnienie delegacji 

ustawowej zawartej w 

art. 70 ustawy o dowodach 

osobistych z dnia 6 sierpnia 

2010 r. 

Określenie  trybu przeprowadzenia 

kontroli podmiotów korzystających 

z udostępniania danych w trybie 

ograniczonej teletransmisji, wzoru 

upoważnienia do przeprowadzania 

kontroli oraz wzoru protokołu kontroli. 

MSWiA Małgorzata 

Piotrak- 

Dyrektor, 

Katarzyna 

Anzorge-

Kicińska – 

Naczelnik 

 

DSO MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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półrocza 2011 r. 

3. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie określenia 

wzorów wniosków o 

udostępnienie danych 

z rejestru mieszkańców, 

rejestru zamieszkania 

cudzoziemców i 

rejestru PESEL oraz 

trybu uzyskiwania 

zgody na udostępnienie 

danych po wykazaniu 

interesu faktycznego 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Wypełnienie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 52 

ustawy o ewidencji ludności 

z dnia 24 września 2010 r. 

Określenie nowych wzorów  wniosków  

o udostępnienie danych  z rejestru 

mieszkańców, rejestru zamieszkania 

cudzoziemców oraz rejestru PESEL 

oraz   trybu uzyskiwania zgody na 

udostępnienie danych po wykazaniu 

interesu faktycznego. 

MSWiA Małgorzata 

Piotrak- 

Dyrektor, 

 Katarzyna 

Anzorge-

Kicińska – 

Naczelnik 

 

DSO MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

4. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie  kontroli 

korzystania  z dostępu 

do danych z rejestru  

PESEL w drodze 

weryfikacji danych 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Wypełnienie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 58 

ustawy o ewidencji ludności z 

dnia 24 września 2010 r. 

Określenie  sposobu i trybu 

przeprowadzania kontroli korzystania z 

dostępu do danych za pomocą 

teletransmisji danych, w drodze 

weryfikacji, wzoru upoważnienia do 

przeprowadzania kontroli oraz wzoru 

protokołu kontroli 

MSWiA Małgorzata 

Piotrak- 

Dyrektor, 

 Katarzyna 

Anzorge-

Kicińska – 

Naczelnik 

 

DSO MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

 

 

 

BIURO OCHRONY RZĄDU 
  

1 Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Regulacja podyktowana jest 

koniecznością usprawnienia 

Projekt ma na celu m.in. wprowadzenie  

funkcji dowódcy, którego wyznaczał 

MSWiA Katarzyna   

Kowalewska  

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Projekt 
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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 2011 r. 

wykonywania przez 

funkcjonariuszy Biura 

Ochrony Rządu zadań 

ochrony polskich 

przedstawicielstw 

dyplomatycznych, urzędów 

konsularnych oraz 

przedstawicielstw przy 

organizacjach 

międzynarodowych poza 

granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

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. 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 

 

BOR 

 

 

rozporządze

nia został 

skierowany 

do ministra 

podpisujące

go 

w 

porozumien

iu. 
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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. 

2. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie warunków 

i trybu wypłacania 

funkcjonariuszom 

BOR zryczałtowanego 

równoważnika 

pieniężnego za 

Inicjatywa legislacyjna 

w kierunku zmian 

rozporządzenia została 

podjęta na polecenie 

MSWiA. 

Uzasadnieniem zmiany brzmienia 

rozporządzenia była potrzeba określania 

innego niż cena biletu za przejazd w 

określonej klasie pociągu na odległość 

1000 km miernika, służącego ustaleniu 

wysokości należnego funkcjonariuszowi 

równoważnika pieniężnego za 

niewykorzystany przejazd na koszt BOR. 

Jako miernik wskazano stawkę za 1 km 

przebiegu pojazdu o pojemności 

MSWiA Agnieszka 

Iracka  

 

BOR 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Projekt 

rozporządze

nia został 

skierowany 

do podpisu 

Ministra 

SWiA 
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niewykorzystany 

przejazd na koszt BOR 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

skokowej silnika powyżej 900 cm(2). 

3. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie wysokości 

oraz warunków i trybu 

przyznawania 

równoważnika za brak 

lokalu mieszkalnego 

funkcjonariuszom 

BOR  

Konieczność wprowadzenia 

zmiany wiąże się z 

waloryzacją świadczenia 

określonego w 

rozporządzeniu. Przepisy 

ustawy nie przewidują 

bowiem waloryzacji 

równoważnika jako sposobu 

ustalenia jego wysokości. 

Równoważnik pieniężny za brak lokalu 

mieszkalnego, przyznaje się 

funkcjonariuszowi BOR, jeżeli złoży on 

oświadczenie mieszkaniowe służące 

ustaleniu uprawnień do równoważnika. 

W projekcie rozporządzenia 

wprowadzono jako zasadę obowiązek 

corocznego składania wzmiankowanego 

oświadczenia w komórce organizacyjnej 

BOR właściwej w sprawach 

mieszkaniowych. Umożliwi to coroczną 

weryfikację spełniania przesłanek do 

otrzymania przedmiotowego świadczenia 

i wydania stosownej decyzji 

administracyjnej. 

MSWiA Wioletta 

Krasuska 

 

BOR 

bip.mswia.gov.pl  

4. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie egzaminów 

na pierwszy stopień 

podoficerski i 

chorążego w BOR  

Zmiana mająca na celu 

racjonalizację zapisów 

rozporządzenia pozwalającą 

na wygenerowanie 

oszczędności, które formacja 

będzie mogła przeznaczyć na 

specjalistyczne szkolenia 

gwarantujące sprawną i 

skuteczną realizację zadań 

ustawowych. 

Regulacja ma na celu: 

1) w stosunku do podoficerów 

wydłużenie okresu stażu na 

zajmowanym stanowisku 

funkcjonariusza BOR z 6 miesięcy do 

1 roku jako warunek dopuszczający do 

egzaminu; rezygnację z kursu 

przygotowawczego przed przystąpieniem 

do egzaminu na pierwszy stopień 

podoficerski do służby w BOR; 

2) w stosunku do chorążych: rezygnację 

z możliwości uzyskania stopnia 

chorążego w służbie przygotowawczej, 

wydłużenie okresu stażu służby na 

zajmowanym stanowisku 

funkcjonariusza BOR z 2 lat do 3 jako 

warunek dopuszczający do przystąpienia 

do egzaminu, rezygnację z kursu 

przygotowawczego do egzaminu na 

MSWiA Katarzyna   

Kowalewska  

 

BOR 

 

bip.mswia.gov.pl  
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pierwszy stopień chorążego. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI MSWiA 
 

1. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie 

szczegółowych 

informacji oraz 

rodzajów 

dokumentów jakie 

obowiązany jest 

przedstawić 

cudzoziemiec 

ubiegający się o 

wydanie zezwolenia 

na nabycie 

nieruchomości 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r.  

Potrzeba dostosowania 

rozporządzenia do 

uwarunkowań faktycznych. 

Przedłużenie prac legislacyjnych na 

I pół. 2011 r. w związku z faktem, iż 

projekt zmiany rozporządzenia zostanie 

zastąpiony projektem rozporządzenia 

zgodnie z sugestiami Departamentu 

Prawnego. 

MSWiA Cezary 

Gawlas - 

Dyrektor  

 

DZiK MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

2. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie wzoru 

wniosku o udzielenie 

Zmiana zakresu delegacji 

określonej w art. 13 ustawy z 

dnia 22 czerwca 2001 r. o 

wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, 

Projekt ma na celu określenie wzoru 

wniosku o udzielenie lub zmianę 

koncesji zawierającego dane określone 

w zmienionej ustawie, informację 

o dokumentach wymaganych przy 

złożeniu wniosku o udzielenie koncesji 

oraz treść klauzuli określonej w art. 12 

MSWiA Cezary 

Gawlas - 

Dyrektor  

 

DZiK MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  



 19  

lub zmianę  koncesji 

na wykonywanie 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie wytwarzania 

i obrotu materiałami 

wybuchowymi, 

bronią, amunicją 

oraz wyrobami o 

przeznaczeniu 

wojskowym lub 

policyjnym, a także 

obrotu technologią o 

przeznaczeniu 

wojskowym lub 

policyjnym 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, wprowadzona 

projektem ustawy o 

ograniczaniu barier dla 

obywateli i przedsiębiorców. 

ust. 1a ustawy, jaką przedsiębiorca jest 

obowiązany zawrzeć we wniosku 

składając oświadczenie o braku wpisu 

w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

KRS. 

 

 
 

DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ MSWiA 
 

1. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie wypadków, 

w których nazwom 

i tekstom w języku 

polskim mogą 

towarzyszyć wersje 

w przekładzie na 

język obcy 

Potrzeba uzupełnienia 

katalogu miejsc, w których 

nazwom i tekstom 

sporządzonym w języku 

polskim mogą towarzyszyć 

wersje w przekładzie na język 

obcy wynika ze specyfiki tych 

miejsc – są to węzły 

komunikacyjne, z których 

korzysta wiele pasażerów 

różnych narodowości. 

Projekt ma na celu poszerzenie 

katalogu miejsc, w których nazwom 

i tekstom sporządzonym w języku 

polskim mogą towarzyszyć wersje 

w przekładzie na język obcy m.in. 

o poty lotnicze. 

MSWiA Małgorzata 

Prus  

 

DAP MSWiA 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Projekt 

rozporządze

nia został 

już 

skierowany 

do podpisu 

Ministra 

SWiA. 
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Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r.  

2. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie ustalenia, 

zmiany i zniesienia 

urzędowych nazw 

niektórych 

miejscowości oraz 

obiektów 

fizjograficznych
 

Proj. rozp.  ma na celu 

uporządkowanie i weryfikację 

urzędowego nazewnictwa 

miejscowości, po uprzednim 

zaopiniowaniu propozycji rad 

gmin zmian w nazewnictwie 

miejscowości. Projekt 

przygotowywany jest na 

podstawie wniosków 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

Istotą aktu jest dostosowanie i 

ujednolicenie nazewnictwa 

miejscowości lokalnie stosowanego w 

stosunku do urzędowego statusu nazw 

miejscowości 

MSWiA Sylwia 

Kochman 

 

DAP MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

3. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie wykazu 

urzędowych nazw 

miejscowości i ich 

części 

Potrzeba opracowania projektu 

rozporządzenia wynika z art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i 

obiektów fizjograficznych 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 166, 

poz. 1612). 

 

Projekt ma na celu ustalenie wykazu 

urzędowych nazw miejscowości i ich 

części 

MSWiA Małgorzata 

Prus 

 

DAP MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

 

 
 

DEPARTAMENT ANALIZ I NADZORU MSWiA 
 

1. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie określenia 

składu konwentu 

Szkoły Głównej 

Nowelizacja ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym 

Projekt ma na celu określenie składu 

konwentów Uczelni. 

MSWiA Magdalena 

Kąklewska-

Brodawka 

 

DAiN  

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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Służby Pożarniczej 

oraz konwentu 

Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie 

2. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie limitów 

przyjęć na studia 

dla funkcjonariuszy 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Szkole 

Głównej Służby 

Pożarniczej 

 

Nowelizacja ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

Projekt ma na celu określenie limitów 

na poszczególne rodzaje studiów. 

MSWiA Magdalena 

Kąklewska-

Brodawka 

 

DAiN 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

3. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie 

szczegółowego 

sposobu prowadzenia 

oceny zgodności 

wyrobów 

przeznaczonych na 

potrzeby 

bezpieczeństwa 

państwa oraz ich 

wykazu 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

25 lutego 2011 r. o zmianie 

ustawy o systemie oceny 

zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa 

państwa (Dz. U. Nr 92, poz. 

528) przepis wykonawczy 

wydany na podstawie art. 10 

ust. 1 ustawy zachowuje moc 

nie dłużej niż przez okres 18 

miesięcy o dnia wejścia w 

życie ustawy zmieniającej. 

Istotą projektu jest określenie 

szczegółowego wykazu wyrobów 

podlegających ocenie zgodności z 

podziałem na grupy wyrobów oraz 

sposobu i trybu przeprowadzania oceny 

zgodności wyrobów . 

MSWiA Adam 

Wieczorek  

 

DAiN 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Przewidywa

ny termin 

wydania 

rozporządze

nia to 2012 

r. 

4. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji, 

Ministra Obrony 

Narodowej oraz 

Ogłoszenie ustawy z dnia 

3 grudnia 2010 r. o zmianie 

ustawy o wojewodzie i 

administracji rządowej w 

województwie oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, 

w wyniku której zniesione 

Dostosowanie treści pkt VI.1.2. 

załącznika nr 17 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, Ministra Obrony 

Narodowej oraz Ministra Infrastruktury 

z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu 

doręczania kart powołania i 

MSWiA Wiesław 

Tomasik 

 

DAiN 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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Ministra 

Infrastruktury 

zmieniające 

rozporządzenie 

w sprawie trybu 

doręczania kart 

powołania i 

rozplakatowania 

obwieszczeń o 

stawieniu się osób 

do czynnej służby 

wojskowej 

zostały okręgi wojskowe. rozplakatowania obwieszczeń o 

stawieniu się osób do czynnej służby 

wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049 

oraz z 2009 r. Nr 192, poz. 1489) 

poprzez skreślenie wyrazów: „okręgi 

wojskowe”. 

5. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie 

szczegółowego 

sposobu sprawowania 

nadzoru nad 

czynnościami 

związanymi 

z wyrobem 

wprowadzanym do 

użytku w  komórkach 

i jednostkach 

organizacyjnych 

podległych lub 

nadzorowanych przez 

ministra właściwego 

do spraw 

wewnętrznych 

Potrzeba opracowania 

projektu rozporządzenia 

wynika ze zmian  art. 6, 7 

wprowadzonych do ustawy z 

dnia 25 lutego 2011 r. o 

zmianie ustawy o systemie 

oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa 

państwa (Dz. U. Nr 92, poz. 

528) oraz z doświadczeń 

organu upoważnionego 

wynikających z realizacji 

rozporządzenia Ministra 

SWiA z dnia 29 sierpnia 

2007 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu 

sprawowania nadzoru nad 

czynnościami związanymi z 

wyrobem wprowadzanym do 

użytku w  komórkach i 

jednostkach organizacyjnych 

podległych lub 

nadzorowanych przez ministra 

SWiA. 

Istotą projektu jest aktualizacja zakresu 

czynności wykonywanych przez organ 

upoważniony  ITB MORATEX przy 

sprawowaniu nadzoru  nad 

czynnościami związanymi z wyrobem 

wprowadzanym do użytku w  

komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

MSWiA Adam 

Wieczorek  

 

DAiN 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Przewidywa

ny termin 

wydania 

rozporządze

nia to 2012 

r. 

6. Projekt 

rozporządzenia 

Delegacja art. 35 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 listopada 1967 r. 

Określenie:  

- terminu ogłoszenia kwalifikacji 

MSWiA Wiesław 

Tomasik 

bip.mswia.gov.pl  
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Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

oraz Ministra Obrony 

Narodowej w sprawie 

przeprowadzenia 

kwalifikacji 

wojskowej w 2012 r. 

o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej, zobowiązująca 

ww. organy państwa do 

corocznego wydawania 

przedmiotowego aktu 

prawnego. 

wojskowej w 2012 r. oraz ustalenie 

czasu jej trwania; 

- roczników i grup osób podlegających 

obowiązkowi stawiennictwa do 

kwalifikacji wojskowej w 2012 r. 

 

DAiN 

MSWiA 

7. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

oraz Ministra Obrony 

Narodowej 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie kwalifikacji 

wojskowej 

Ogłoszenie i wejście w życie 

ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o zmianie niektórych 

ustaw związanych z realizacją 

wydatków budżetowych 

(Dz.U. Nr 219, poz. 1706), 

w wyniku której uchylony 

został przepis art. 32a ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 21 

listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 

241, poz. 2416 z późn. zm.). 

 

Uchylenie § 13 pkt 4 lit. f 

rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 

listopada 2009 r. w sprawie 

kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, 

poz. 1566 z późn. zm.). 

MSWiA Wiesław 

Tomasik 

 

DAiN 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  

8. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenia 

w sprawie szkolenia 

podstawowego 

strażników gminnych 

(miejskich) 

Komendanci wojewódzcy 

(Stołeczny) Policji napotykają 

problemy z 

ukonstytuowaniem komisji 

egzaminacyjnej w składzie 

wymaganym przez przepis § 6 

ust. 2 pkt. 2 przedmiotowego 

rozporządzenia. Problemy 

powstają, gdy wśród 

uczestników szkolenia 

podstawowego znajdują się 

wyłącznie osoby, które są 

przedstawicielami jednej 

straży, albo wszyscy 

uczestnicy kursu to strażnicy, 

którzy mają docelowo zostać 

Projekt zakłada w § 6 ust. 3 dodać pkt. 

4  o następującej treści:  

„w przypadkach uzasadnionych 

dopuszcza się powołanie w skład 

komisji komendantów straży lub 

upoważnione przez nich osoby, 

spośród jednostek straży innych niż 

wymienionych w pkt. 2.” 

 

MSWiA Agata Krysiak 

 

DAiN 

MSWiA 

bip.mswia.gov.pl  
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komendantami lub 

strażnikami (w przypadku, 

gdy straż dopiero powstaje). 

Częstymi przypadkami są 

sytuacje, w których 

uczestnikiem kursu jest tylko 

jeden strażnik z jednostki 

odległej o kilkaset 

kilometrów, a pozostali 

uczestnicy Szkolenia są z 

drugiej straży. W takich 

przypadkach, z punktu 

widzenia ekonomii, brak 

uzasadnienia dla powoływania 

komendanta owej jednostki. 

Problemy z powołaniem 

komisji egzaminacyjnej 

powstają także w przypadku 

braku przychylności organów 

samorządu terytorialnego do 

delegowania komendanta 

straży do składu komisji 

egzaminacyjnej. 

 
 

DEPARTAMENT EWIDENCJI PAŃSTWOWYCH I TELEINFORMATYKI MSWiA 
 

1. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie trybu 

i terminów 

przekazywania 

danych pomiędzy 

rejestrem PESEL, 

a rejestrami 

Uchwalenie i ogłoszenie 

ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności 

spowodowało konieczność 

opracowania aktów 

wykonawczych do 

ww. ustawy. 

Rozporządzenie określi tryb i terminy 

przekazywania danych pomiędzy 

rejestrem PESEL a rejestrami 

centralnymi, o których mowa w 

art. 10 ust. 2 ustawy  o ewidencji 

ludności z uwzględnieniem potrzeby 

zapewnienia ochrony danych 

osobowych. 

MSWiA Witold 

Jarzyna - 

Zastępca 

Dyrektora  

 

DEPiT 

MSWiA 

  



 25  

centralnymi 

2. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie trybu 

rejestracji danych 

w rejestrze PESEL 

oraz rejestrach 

mieszkańców  

i rejestrach 

zamieszkania 

cudzoziemców 

Uchwalenie i ogłoszenie 

ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności 

spowodowało konieczność 

opracowania aktów 

wykonawczych do 

ww. ustawy. 

Rozporządzenie określi tryb rejestracji 

danych w rejestrze PESEL oraz w 

rejestrach mieszkańców i rejestrach 

zamieszkania cudzoziemców, tryb 

przekazywania danych pomiędzy 

rejestrami mieszkańców a rejestrem 

PESEL, tryb postępowania 

wyjaśniającego i usuwania 

niezgodności danych, o których mowa 

w art. 11, w przypadku ich 

stwierdzenia, sposób zapisu i 

gromadzenia w rejestrach danych o 

imionach i nazwiskach cudzoziemców 

z uwzględnieniem przypadków 

szczególnych oraz potrzeby 

zapewnienia ochrony danych 

osobowych oraz różnic w zapisach 

imion i nazwisk cudzoziemców w 

różnych alfabetach. 

MSWiA Witold 

Jarzyna - 

Zastępca 

Dyrektora  

 

DEPiT 

MSWiA 

  

3. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji  

w sprawie zasad 

nadawania numeru 

PESEL 

Uchwalenie i ogłoszenie 

ustawy z dnia 24 września 

2010  r. o ewidencji ludności 

spowodowało konieczność 

opracowania aktów 

wykonawczych do 

ww. ustawy. 

Rozporządzenie określi wzór wniosku 

o nadania numeru PESEL, formę i tryb 

powiadomienia o nadaniu lub zmianie 

numeru PESEL, w tym wzór 

powiadomienia, tryb postępowania z 

danymi osób, którym sporządzono 

nowy akt urodzenia, sposób obliczania 

liczby kontrolnej, o której mowa w art. 

15 ust 2 ustawy o ewidencji ludności z 

uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 

ochrony danych osobowych oraz 

ograniczonego zakresu danych 

cudzoziemców gromadzonych w 

rejestrze PESEL. 

MSWiA Witold 

Jarzyna - 

Zastępca 

Dyrektora  

 

DEPiT 

MSWiA 
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GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 
 

1. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie osnów 

geodezyjnych, 

grawimetrycznych 

i magnetycznych 

 

 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

 

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 

2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

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 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. 

MSWiA Wiesław 

Graszka  

 

GUGiK 

bip.mswia.gov.pl  

2. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Potrzeba opracowania 

projektu rozporządzenia 

wynika z art. 19 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

– Prawo geodezyjne i 

Projekt ma na celu określenie zakresu 

informacji gromadzonych w bazie 

danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz w bazie danych 

obiektów topograficznych, o 

MSWiA Marta 

Trawczyńska 

 

GUGiK 

bip.mswia.gov.pl  
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w sprawie bazy 

danych geodezyjnej 

ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu 

oraz bazy danych 

obiektów 

topograficznych oraz 

mapy zasadniczej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

kartograficzne (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500 – 

1:5000, organizacji, trybu i standardów 

technicznych tworzenia tych baz, ich 

aktualizacji i udostępniania, a także 

tworzenia mapy zasadniczej, mając na 

uwadze podstawowe znaczenie tych 

baz i mapy zasadniczej dla 

infrastruktury informacji przestrzennej, 

zasadę interoperacyjności, o której 

mowa w  przepisach o infrastrukturze 

informacji przestrzennej, a także 

konieczność harmonizacji zbiorów 

danych tych baz z innymi zbiorami baz 

danych prowadzonymi przez organy 

administracji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

3. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie 

państwowego rejestru 

nazw geograficznych 

 

 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

 

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 

2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

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 

konieczność harmonizacji zbiorów 

danych tego rejestru z innymi zbiorami 

baz danych prowadzonymi przez 

organy administracji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

MSWiA Katarzyna 

Przyszewska  

 

GUGiK 

bip.mswia.gov.pl  

4. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Potrzeba opracowania 

projektu rozporządzenia 

wynika z art. 19 ust. 1 pkt 9 

Projekt ma na celu określenie zakresu 

informacji gromadzonych w bazie 

danych obiektów topograficznych oraz 

MSWiA Anna 

Radomyska  

 

bip.mswia.gov.pl  
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Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie bazy 

danych obiektów 

topograficznych oraz 

bazy danych ogólno 

geograficznych 

 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

 

 

ustawy z dnia 17 maja 2010 r. 

– Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 

2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

w bazie danych ogólno geograficznych, 

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 innymi zbiorami baz danych 

prowadzonymi przez organy 

administracji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

GUGiK 

5. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie baz 

danych zobrazowań 

lotniczych i 

satelitarnych oraz 

ortofotomapy i 

numerycznego 

modelu terenu 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

 

 

 

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 

2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

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. 

MSWiA Ewa 

Malanowicz  

 

GUGiK 

bip.mswia.gov.pl  

6. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

Przedstawiony projekt jest 

realizacją upoważnienia 

zawartego w art. 7, ust. 2 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Projekt określa rodzaje materiałów 

geodezyjnych i kartograficznych, które 

ze względu na swoją zawartość 

informacyjną dotyczącą terenów 

MSWiA Szczepan 

Majewski  

 

GUGiK 

bip.mswia.gov.pl  
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i Administracji 

w sprawie rodzajów 

materiałów 

geodezyjnych i 

kartograficznych 

podlegających 

ochronie zgodnie z 

przepisami o 

ochronie informacji 

niejawnych 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

 

– Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2010 

r. Nr 193, poz. 1287), 

znowelizowanej przepisami 

art. 91 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. 

Nr 182, poz. 1228).  

zastrzeżonych ze względu 

na obronność lub bezpieczeństwo 

państwa winny podlegać ochronie 

zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych. 

 

7. 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 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Potrzeba opracowania 

projektu rozporządzenia 

wynika z art. 19 ust. 1 pkt 11 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

– Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 

2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

 

Projekt określa standardy techniczne 

dotyczące wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych na potrzeby: 

ewidencji gruntów i budynków, 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, podziałów nieruchomości, 

typowych postępowań sądowych i 

administracyjnych, zagospodarowania 

przestrzennego, budownictwa; 

geodezyjnej obsługi inwestycji 

budowlanych. 

MSWiA Stanisław 

Zaremba  

 

GUGiK 

bip.mswia.gov.pl  

8. Projekt Potrzeba opracowania Projekt określa szczegółowy zakres MSWiA Witold bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic 

i adresów 

 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

projektu rozporządzenia 

wynika z art. 47 b ust. 5 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

– Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 

2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

informacji gromadzonych w bazach 

danych ewidencji miejscowości, ulic 

i adresów oraz organizację i tryb 

tworzenia, aktualizacji i udostępniania 

tych baz. 

Radzio, 

Małgorzata 

Brzezińska  

 

GUGiK 

9. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie ewidencji 

gruntów i budynków 

 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Potrzeba opracowania 

projektu rozporządzenia 

wynika z art. 26 ust. 2 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 

2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

Projekt określa sposób i tryb tworzenia 

i prowadzenia, ewidencji gruntów 

i budynków a także aktualizacji, 

modernizacji i archiwizacji 

gromadzonych w niej danych. 

MSWiA Witold Radzio  

 

 GUGiK 

bip.mswia.gov.pl  

 

 
 

DEPARTAMENT ZDROWIA MSWiA 

 
1. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie trybu i 

sposobu odbywania 

szkolenia 

specjalizacyjnego  

Delegacja art. 16x ust. 3 – 

ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zwodach lekarza 

i lekarza dentysty  (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 136, poz. 857, 

z późn. zm.) 

 

W projekcie rozporządzenia planuje się 

określić: 

1) tryb i sposób odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego przez lekarzy 

będących funkcjonariuszami, 

pełniącymi służbę w jednostkach 

organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych  

MSWiA Jadwiga 

Karczewska 

 

DZ MSWiA 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Przewidywan

y termin 

wydania 

rozporządzen

ia to 2012 r. 
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w podmiotach 

leczniczych 

utworzonych przez 

ministra właściwego 

do spraw 

wewnętrznych 

 

oraz przez lekarzy zatrudnionych w 

zakładach opieki zdrowotnej MSWiA, 

2) szczegółowe zadania dyrektora 

komórki organizacyjnej realizującej 

zadania z zakresu spraw zakładów 

opieki zdrowotnej ministerstwa 

obsługującej ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, dotyczące 

zagadnień związanych ze szkoleniem 

specjalizacyjnym lekarzy, 

3) terminy składania wniosków o 

rozpoczęcie szkolenia 

specjalizacyjnego oraz o przystąpienie 

do PES ( Państwowego Szkolenia 

Specjalizacyjnego). 

 

 

 
 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
 

1. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego  

rozporządzenie  

w sprawie urlopów 

policjantów 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

1) potrzeba zmiany wynika 

z wejścia w życie  

rozporządzenia MSWiA 

z dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji; 

2) wątpliwości budzi kwestia 

uprawnień do urlopu 

policjanta zawieszonego w 

czynnościach, zwłaszcza w 

kontakcie prawa do wypłaty 

ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystane urlopy 

wypoczynkowe i dodatkowe 

Celem projekt jest: 

1) celem projektu jest dodanie w § 2 

pkt 2 jednostki organizacyjnej – 

instytutu badawczego – CLKP oraz w 

pkt 3 przełożonego właściwego w 

sprawach osobowych – dyrektora 

instytutu badawczego – CLKP; 

2) projekt rozporządzenia powinien 

ująć m. in. regulacje jednoznacznie 

określające prawo do urlopu policjanta 

zawieszonego w czynnościach 

służbowych lub tymczasowo 

aresztowanego; 

3) dostosowanie materii w aspekcie 

pełnionej przez policjantów służby w 

warunkach uciążliwych lub 

MSWiA 
Dyrektor 

Centralne-

go 

Laborato-

rium 

Kryminali-

stycznego 

KGP -  

mł. insp. 

Paweł 

Rybicki, 

insp. 

Bogdan 

Jóźwiak- 

Dyrektor 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte w 

terminie 

późniejszym

. 
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– należnego w przypadku 

zwolnienia ze służby;  

3) dostosowanie przepisów 

do realiów służby. 

Doprecyzowanie pojęć dla 

uniknięcia różnic 

interpretacyjnych. 

szkodliwych dla zdrowia, z tytułu 

których są przyznawane coroczne 

płatne urlopy. 

 

Biura 

Kadr i 

Szkolenia,  

insp. Jarosław 

Czerechowski 

Dyrektor 

Biura Kontroli 

 

KGP 

 

2. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie postępowania 

 w razie wypadków 

pozostających 

 w związku  

z pełnieniem służby 

w Policji 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Konieczność zasadniczych 

zmian, wynikających z 

dotychczasowej praktyki 

w zakresie procedury 

postępowania 

powypadkowego. 

Celem powyższego przedsięwzięcia 

jest wyeliminowanie niespójności, 

błędów, stwierdzonych luk w 

przepisach oraz zdefiniowaniu 

nieprecyzyjnych pojęć użytych  

w obowiązującym rozporządzeniu, 

powodujących dowolność 

interpretacyjną. Nowe ukształtowanie 

całej procedury postępowania w razie 

wypadków mających związek ze 

służbą w Policji. 

MSWiA insp. Jarosław 

Czerechowski 

- Zastępca 

Dyrektora 

Biura Kontroli 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

3. Projekt rozporządzenia 

 Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie zasad 

uzbrojenia formacji 

ochronnych 

 i warunków 

przechowywania oraz 

ewidencjonowania 

broni i amunicji 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Okres jego obowiązywania 

ujawnił szereg problemów 

interpretacyjnych, 

utrudniających  realizację 

przepisów. Rozporządzenie 

zawierało uregulowania , które 

winny znaleźć się w akcie 

rangi ustawy  i zarzucono mu 

niekonstytucyjność. 

 

Celem projektu jest: 

1) określenie zasad 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) wprowadzenie rozwiązania 

obligującego  przedsiębiorcę do 

powiadamiania organu Policji o każdej 

zmianie miejsca przechowywania broni 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Prewencji 

KGP -  

insp. Michał 

Czeszejko- 

Sochacki 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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4) określenie czasu przechowywania 

dokumentacji – 5 lat od ostatniego 

wpisu. 

 

4. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie postępowania  

z kierowcami 

naruszającymi przepisy 

ruchu drogowego 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Znowelizowania  wymaga 

sposób punktowania oraz 

sumowania punktów w 

przypadku niektórych z 

naruszeń, co do których 

występują wątpliwości 

interpretacyjne lub wątpliwym 

wydaje się takie postępowanie. 

Obecne brzmienie 

rozporządzenia określa zbyt 

wąski zakres informacji 

dotyczących posiadanych 

przez osobę uprawnień do 

kierowania pojazdami, które 

właściwy starosta jest 

obowiązany przekazywać do 

organu prowadzącego 

ewidencję. Ponadto 

uaktualnienia wymaga 

załącznik do rozporządzenia 

określający liczbę punktów 

podlegających przypisaniu za 

poszczególne naruszenia. 

Mając na uwadze czyny 

wpływające w znacznym 

stopniu na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego zasadnym 

wydaje się z jednej strony – 

rozszerzenie dotychczasowego 

katalogu o czyny, które nie 

zostały w nim uwzględnione, 

z drugiej zaś – podwyższenie 

liczby punktów w 

przypadkach, gdy jest ona 

niewspółmiernie niska do 

Celem projektu jest: 

§ 2 – doprecyzowanie sposobu 

naliczania punktów za czyn polegający 

na spowodowaniu zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

wprowadzenie wyjątku od zasad 

naliczania punktów w odniesieniu do 

wykroczenia polegającego na 

nieprawidłowym wykonaniu manewru 

wyprzedzania, które skutkowało 

naruszeniem więcej niż jednego znaku 

drogowego. § 6 ust. 2 – przepis ten 

określa, jakie informacje starosta ma 

obowiązek przekazać do organu 

prowadzącego ewidencję. Należy w 

nim również uwzględnić informację 

o przywróceniu uprawnień po ich 

uprzednim cofnięciu w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Załącznik nr 1 – pod poz. H-11 opisano 

czyn polegający na przewożeniu 

pasażerów niezgodnie z przepisami 

przypisując mu 1 punkt. Należy w tym 

miejscu wyłączyć do odrębnej pozycji 

zachowanie polegające na przewożeniu 

pasażerów w liczbie przekraczającej 

dopuszczalną i przypisać mu liczbę 

punktów współmierną do stopnia 

zagrożenia (przykładowo 1 punkt za 

każdego nadliczbowego pasażera, 

łącznie nie więcej niż 10  (co wynika 

z zapisu ustawowego). Dodanie 

nowych pozycji dotyczących 

następujących naruszeń: korzystanie 

podczas jazdy z telefonu 

MSWiA Dyrektor 

Biura Ruchu 

Drogowego 

KGP - 

insp. Marek 

Fidos 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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stopnia zagrożenia jakie 

powoduje określone 

zachowanie kierującego. 

wymagającego trzymania słuchawki 

lub mikrofonu w ręku oraz zajmowanie 

miejsca przeznaczonego na postój 

pojazdu osoby niepełnosprawnej. Za 

każde z naruszeń proponuje się wstępie 

5-6 punktów. 

5. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie kontroli ruchu 

drogowego 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Nowelizacji wymagają 

przepisy  dotyczące badania 

stanu technicznego pojazdów, 

którymi wykonywany jest 

przewóz drogowy, w 

szczególności odnoszące się 

do sporządzenia sprawozdania 

z kontroli oraz sposobu 

przeprowadzenia badań układu 

hamulcowego i uciążliwości 

dla środowiska. Potrzeba 

zmian wynika z wejścia w 

życie dyrektywy Komisji 

2010/47/UE  z dnia 5 lipca 

2010 r. dostosowująca do 

postępu technicznego 

dyrektywę 2000/30/WE 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie drogowej 

kontroli przydatności do ruchu 

pojazdów użytkowych 

poruszających się we 

Wspólnocie (Dz. Urz. UE 

L 173z  8.7.2010, s. 33). 

Zgodnie z § 2 ust. 1 tej 

dyrektywy implementacja jej  

przepisów powinna nastąpić 

do dnia 1 stycznia 2012 r. 

Celem projektu jest: 

1) § 6 ust. 2 – zmiana zakresu kontroli, 

stosowanie do nowego brzmienia 

załącznika I do dyrektywy  

2000/30/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady; 

2) załączniki nr 2 i 3 – powinny 

otrzymać brzmienie odpowiednio do 

nowego brzmienia załączników I i II 

ww. dyrektywy 2000/30/WE. 

MSWiA insp. Marek 

Fidos  -  

Dyrektor 

Biura Ruchu 

Drogowego 

 

 KGP 

bip.mswia.gov.pl  

6. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

Potrzeba wprowadzenia 

odznaki skoczka 

spadochronowego Policji 

(pododdziału 

antyterrorystycznego Policji) 

Celem projektu jest uzupełnienie 

rozporządzenia o załączniki.   

 

MSWiA mł. insp. Artur 

Skwarczyński  

- Dyrektor 

Biura Operacji 

Antyterrorysty

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte w 
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rozporządzenie 

w sprawie wzorów 

odznak policyjnych 

oraz szczegółowych 

zasad i trybu ich 

nadawania policjantom 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

spowodowana jest brakiem 

możliwości nadania 

dotychczas przyznawanych 

odznak skoczka 

spadochronowego wojsk 

powietrzno desantowych , 

gdyż obecne rozwiązania 

prawne i proceduralne nie dają 

możliwości przeprowadzenia 

szkolenia spadochronowego 

policjantów przez 

specjalistyczne ośrodki 

Wojska Polskiego.  Nie mniej 

jednak szkolenie 

spadochronowe od wielu lat 

jest cyklicznie prowadzone 

przez Policję w pododdziałach 

antyterrorystycznych , którego 

 ukończenie nie skutkuje 

niestety nadaniem odznaki 

skoczka spadochronowego 

potwierdzającej specjalne 

kwalifikacje policjanta. 

-cznych  

 

KGP 

 

terminie 

późniejszym

. 

7. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie 

szczegółowych zasad 

wydawania 

upoważnień do 

kontroli oraz trybu 

wykonywania 

czynności nadzoru 

Komendanta 

Głównego Policji nad 

działalnością 

specjalistycznych 

formacji ochronnych 

Inicjatywa legislacyjna 

spowodowana została 

koniecznością uwzględnienia 

doświadczeń zdobytych 

podczas 12 lat praktyki jego 

stosowania oraz dostosowania 

przepisów do innych aktów, 

które w międzyczasie uległy 

zmianie. 

Celem projektu jest: 

1) określenie podstawowych 

elementów wniosku kierowanego do 

KGP o wydanie upoważnienia do 

kontroli sufo; 

2) określenie elementów upoważnienia, 

przy jednoczesnym wykreśleniu 

obowiązującego dotychczas wzoru; 

3) wskazanie organu właściwego do 

zatwierdzania rocznych planów 

kontroli sufo z terenu danego 

województwa. 

 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Prewencji 

KGP - 

insp. Michał 

Czeszejko- 

Sochacki 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

 

8. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie określenia 

wzoru zgody 

przewozowej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Rozporządzenie ma na celu 

pełne dostosowanie prawa 

krajowego do art. 11 

dyrektywy Rady 91/477/EWG 

z dnia 18 czerwca 1991 r. w 

sprawie kontroli nabywania i 

posiadania broni. Wykonanie 

delegacji ustawowej. 

Z poprzednio obowiązującego 

rozporządzenie nie wynikało wprost, 

iż dokument ten ma zastosowanie także 

do przewozu samej amunicji. 

W związku z tym projekt 

rozporządzenia zmieniono w ten 

sposób, iż wyrazy „broń palna” zostały 

zastąpione wyrazami „broń palna lub 

amunicja”.  

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Prewencji 

KGP -  

insp. Michał 

Czeszejko- 

Sochacki 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Rozporządz

enie zostało 

podpisane i 

skierowane 

do 

publikacji 

w Dz. U. 

RP. 

9. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie trybu 

przekazywania przez 

Komendanta 

Głównego Policji 

właściwym władzom 

państw informacji 

związanych  

z nabyciem broni lub 

amunicji i jej 

przywozem  

na terytorium tych 

państw oraz 

przewozem broni przez 

ich terytorium 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Wykonanie delegacji 

ustawowej wynikającej  

z ustawy o broni i amunicji 

oraz ustawy o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, 

bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym. 

 

Wskazanie, że informacje 

przekazywane właściwym władzom 

państw zawierają dane  z wniosku,  

o  którym mowa w   art. 43 ust. 2 

ustawy o broni i amunicji. 

Wniosek ten jest nowym dokumentem 

składanym przez cudzoziemca,  

zamierzającego dokonać zakupu broni 

lub amunicji na terytorium RP. 

Wniosek ten stanowi podstawę do 

wydania przez komendanta 

wojewódzkiego Policji zaświadczenia 

uprawniającego do nabycia 

określonego rodzaju broni lub amunicji 

i zgody na ich wywóz. Wskazanie, że 

w przypadku obywateli innych niż RP 

państw członkowskich Unii 

Europejskiej dokonujących zakupu 

broni palnej lub amunicji do niej, 

informacje zawarte są w zgodzie 

przewozowej poświadczonej przez 

właściwego ze względu na miejsce 

transakcji komendanta Wojewódzkiego 

Policji, której kopia przekazywana jest 

w trybie określonym w § 3. 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Prewencji 

KGP -  

insp. Michał 

Czeszejko- 

Sochacki 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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10. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji w 

sprawie wzorów 

zaświadczeń 

uprawniających do 

przywozu, wywozu 

oraz przewozu przez 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej broni lub 

amunicji oraz nabycia 

broni przez 

cudzoziemców oraz 

wzoru zgody na 

wywóz broni 

 z terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Wykonanie delegacji 

ustawowej wynikającej  

z ustawy o broni i amunicji 

oraz ustawy o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, 

bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym. 

 

Celem projektu jest określenie wzorów 

zaświadczeń wydawanych przez 

konsula RP oraz komendanta 

wojewódzkiego Policji.  

Określenie wzoru zgody na wywóz 

broni i amunicji , którą wydawać 

będzie komendant wojewódzki Policji.  

 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Prewencji 

KGP -  

insp. Michał 

Czeszejko - 

Sochacki 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

11. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie 

szczegółowych zasad i 

warunków przesyłania 

broni lub amunicji za 

pośrednictwem 

operatorów 

pocztowych 

 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Wykonanie delegacji 

ustawowej wynikającej  

z ustawy o broni i amunicji 

oraz ustawy o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, 

bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym. 

 

Rozporządzenie będzie regulować 

przesyłanie broni pomiędzy 

przedsiębiorcami prowadzącymi obrót 

bronią, przysyłania broni z zagranicy 

dla osób fizycznych posiadających 

pozwolenie na dany rodzaj broni oraz 

przesyłanie broni pomiędzy osobami 

mającymi pozwolenie na ten sam 

rodzaj  broni. Rozporządzenie określa 

rodzaje dokumentów, jakie jest 

obowiązany posiadać przy sobie 

operator podczas przewożenia 

przesyłki. Z uwagi na fakt, iż przepisy 

mają m.in. zapewnić możliwość 

zlokalizowania przesyłanej broni lub 

amunicji przez organ Policji, 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Prewencji 

KGP -  

insp. Michał 

Czeszejko - 

Sochacki 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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wprowadzono konieczność 

wyposażenia pojazdu przewożącego 

broń lub amunicję w monitorowany z 

zewnątrz system lokalizacji satelitarnej 

i system sygnalizacji napadu, a także w 

system transmisji alarmu przekazujący 

co najmniej informację o położeniu i 

prędkości pojazdu, otwarciu i 

zamknięciu drzwi przedziału 

ładunkowego i osobowego oraz 

włączeniu i wyłączeniu silnika. 

Wprowadzono 2 rodzaje ewidencji, 

które obowiązany jest prowadzić 

operator. Wprowadzono też  

obowiązek  osobistego odbioru 

przesyłki przez adresata w urzędzie 

pocztowym oraz wskazanie, że urząd 

ten musi być objęty całodobową 

uzbrojoną ochroną. 

 

12. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

szczegółowych 

warunków odbywania 

szkolenia zawodowego 

podstawowego oraz 

doskonalenia 

zawodowego  

w Policji 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Potrzeba zmiany wynika 

z wejścia w życie  

rozporządzenia MSWiA 

z dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji. 

Celem projektu jest wprowadzenie 

zapisów, które pozwolą instytutowi 

badawczemu Policji realizować 

zadania polegające na 

rozpoznawaniu potrzeb 

szkoleniowych, kierowaniu  

funkcjonariuszy na szkolenia 

zawodowe oraz kursy doskonalenia 

zawodowego, egzamin oficerski 

oraz koordynowaniu szkolenia 

pracowników cywilnych. 

MSWiA Dyrektor 

Centralnego 

Laboratorium 

Kryminalisty-

cznego KGP - 

mł. insp. 

Paweł Rybicki 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte 

w terminie 

późniejszym

. 

13. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

W rozporządzeniu istnieje luka 

w zakresie możliwości 

Celem projektu jest określenie 

właściwości przełożonych 

MSWiA insp. Bogdan 

Jóżwiak -

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 
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Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie 

przyznawania 

policjantom nagród  

i zapomóg, a także 

sposobu tworzenia 

funduszu nagród 

 i zapomóg dla 

policjantów 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

przyznawania nagród 

motywacyjnych policjantom 

na stanowiskach Komendanta 

Głównego Policji oraz 

zastępcy komendanta 

wojewódzkiego Policji. 

Wątpliwości co do brzmienia 

§ 8 ust. 7 w zakresie 

możliwości przyznawania 

nagrody motywacyjnej przez 

komendanta Głównego Policji  

policjantom z innych 

jednostek organizacyjnych niż 

Komenda Główna Policji. 

przyznających nagrody motywacyjne. 

Wskazanie formy rozstrzygnięcia 

przyznającego nagrodę. 

Dyrektor 

Biura Kadr 

i Szkolenia  

 

KGP 

projektem 

zostaną 

podjęte 

w terminie 

późniejszym

. 

14. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie legitymacji 

służbowych policjanta 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

1) potrzeba zmiany wynika 

z wejścia w życie 

rozporządzenia MSWiA 

z dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji; 

2) rozporządzenie nie reguluje 

w pełni materii odnoszącej się 

do spraw związanych z 

legitymacjami służbowymi. 

Należy uwzględnić znak 

identyfikacji indywidualnej 

policjanta. 

 

Celem projektu jest: 

1) celem projektu jest uregulowanie 

zapisów dotyczących  wydawania, 

wymieniania legitymacji 

służbowych policjantów pod kątem 

instytutu badawczego Policji; 

2) wprowadzenie znaku 

identyfikacji indywidualnej jako 

dokumentu. 

MSWiA 
Dyrektor 

Centralne-

go 

Laborator-

ium 

Kryminali-

stycznego 

KGP - 

mł. insp. 

Paweł 

Rybicki, 

insp. Bogdan 

Jóżwiak - 

Dyrektor 

Biura Kadr 

i Szkolenia  

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

15. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

Wprowadzenie zmian 

wypracowanych przez 

powołany decyzją nr 610 

Komendanta Głównego Policji 

z dnia 30 września 2008 r. 

Celem projektu jest nowe 

uregulowania w zakresie czasu służby 

policjantów oraz uposażenia i 

rekompensat  z tym związanych. 

 

MSWiA insp. Bogdan 

Jóźwiak  - 

Dyrektor 

Biura Kadr 

i Szkolenia  

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte 
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rozporządzenie 

w sprawie rozkładu 

czasu służby 

policjantów 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 
 

zespół ds. opracowania 

nowych rozwiązań w zakresie 

czasu służby policjantów oraz 

uposażenia i rekompensaty 

z tym związanych. 

 

KGP 
w terminie 

późniejszym

. 

16. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie trybu 

zawieszania policjanta  

w czynnościach 

służbowych przez 

przełożonych 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Konieczność uzupełnienia 

przepisów, gdyż obecnie 

obowiązujące nie regulują 

wszystkich przypadków 

związanych z zawieszaniem 

policjantów – w 

szczególności, gdy instytucja 

ta jest stosowana przez 

prokuratora. 

Projekt ma na celu wprowadzenie 

rozwiązań umożliwiającego 

przełożonemu właściwemu w sprawach 

osobowych – zawieszenie  

funkcjonariusza w czynnościach 

służbowych po uchyleniu środka 

zapobiegawczego. Umożliwienie 

niezależnego funkcjonowania instytucji 

zawieszenia funkcjonariuszy w 

czynnościach służbowych przez 

przełożonych – 

oraz prokuratorskiego zawieszenia na 

podstawie Kpk. 

MSWiA insp. Bogdan 

Jóźwiak  - 

Dyrektor 

Biura Kadr 

i Szkolenia  

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

17. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie mianowania 

policjantów na stopnie 

policyjne 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 
 

1) potrzeba zmiany wynika 

z wejścia w życie 

rozporządzenia MSWiA z 

dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji; 

2) potrzeba uproszczenia 

trybu i zasad składania 

egzaminu oficerskiego. 

Celem projektu jest: 

1) wprowadzenie stosownych 

zmian umożliwiających 

dyrektorowi instytutu badawczego 

Policji kierowanie podległych mu  

funkcjonariuszy na egzamin 

oficerski. Przeredagowanie zapisów 

regulujących procedurę 

mianowania na stopnie policyjne 

pod kątem instytutu badawczego 

Policji; 

2) obniżenie m. in. progów 

wymaganych do zaliczenia testu 

wiedzy i testu umiejętności 

(z 70% do 60%). Wprowadzenie 

egzaminów:  poprawkowego i 

MSWiA 
Dyrektor 

Centralne-

go 

Laborator-

ium 

Kryminali-

stycznego 

KGP - 

mł. insp. 

Paweł 

Rybicki, 

insp. Bogdan 

Jóżwiak -

Dyrektor 

Biura Kadr 

i Szkolenia  

bip.mswia.gov.pl  
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komisyjnego.  

KGP 

18. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

szczegółowych praw 

 i obowiązków oraz 

przebiegu służby 

policjantów 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

1) potrzeba zmiany wynika 

z wejścia  w życie 

rozporządzenia MSWiA z dnia 

30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji; 

2) potrzeba wyeliminowania 

trudności interpretacyjnych  

w odniesieniu do niektórych 

przepisów – likwidacji luk  

w zakresie uszczegółowienia 

zachowań, do których 

policjant powinien być 

zobowiązany. Brak terminów 

realizacji obowiązków 

służbowych. Niejednolita 

terminologia. 

Celem projektu jest: 

1) dodanie w § 1 pkt 5 przełożonego – 

dyrektora instytutu badawczego – 

CLKP; 

2) określenie i uszczegółowienie 

przepisów, m. in. § 1 – i § 12-17. 

Wskazanie terminów realizacji 

nałożonych obowiązków. 

Ujednolicenie terminologiczne.   

MSWiA 
Dyrektor 

Centralne-

go 

Laborator-

ium 

Kryminali-

stycznego 

KGP -  

mł. insp. 

Paweł 

Rybicki, 

insp. Bogdan 

Jóżwiak -

Dyrektor 

Biura Kadr 

i Szkolenia  

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte 

w terminie 

późniejszym

. 

19. 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 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Potrzeba zmiany 

rozporządzenia związana jest 

z uzupełnieniem, 

doprecyzowaniem oraz 

ujednoliceniem przepisów 

obowiązującego 

rozporządzenia. 

Istotą nowelizacji rozporządzenia jest 

wprowadzenie zasadniczych regulacji 

dotyczących: 

- określenia warunków otrzymywania 

dodatkowego wynagrodzenia, sposobu 

jego obliczania(wysokości) oraz trybu 

jego wypłacania, 

- katalogu zadań, za wykonanie 

których przysługiwałoby policjantowi 

dodatkowe wynagrodzenia, 

- stawek dodatkowego wynagrodzenia 

(np. za ręczne mycie sprzętu 

transportowego). 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Logistyki 

Policji - 

podinsp. Piotr 

Kucia 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  
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20. 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 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Potrzeba zmiany wynika 

z wejścia w życie 

rozporządzenia MSWiA z 

dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji. 

Celem projektu jest wprowadzenie 

nowych uregulowań mających na celu 

dostosowanie rozporządzenia do 

statusu prawnego  instytutu 

badawczego Policji  - Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji. 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Logistyki 

Policji - Piotr 

Kucia 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

21. 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 brak 

lokalu mieszkalnego 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 
 

Potrzeba zmiany wynika z 

wejścia w życie 

rozporządzenia MSWiA z 

dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji. 

Celem projektu jest wprowadzenie 

nowych uregulowań mających na celu 

dostosowanie rozporządzenia do 

statusu prawnego  instytutu 

badawczego Policji - Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji. 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Logistyki 

Policji - Piotr 

Kucia 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

22. Projekt rozporządzenia Potrzeba zmiany wynika Celem projektu jest wprowadzenie MSWiA Dyrektor bip.mswia.gov.pl  
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Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie pomocy 

finansowej na 

uzyskanie lokalu 

mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego 

przez policjantów 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

z wejścia w życie 

rozporządzenia MSWiA z 

dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji. 

nowych uregulowań mających na celu 

dostosowanie rozporządzenia do 

statusu prawnego  instytutu 

badawczego Policji - Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji. 

Biura 

Logistyki 

Policji - Piotr 

Kucia 

 

KGP 

23. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

szczegółowych zasad 

przydziału, opróżniania  

i norm zaludniania 

lokali mieszkalnych 

oraz przydziału 

 i opróżniania 

tymczasowych kwater 

dla policjantów 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

Potrzeba zmiany wynika 

z wejścia w życie  

rozporządzenia MSWiA z 

dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji. 

Celem projektu jest wprowadzenie 

nowych uregulowań mających na celu 

dostosowanie rozporządzenia do 

statusu prawnego  instytutu 

badawczego Policji  - Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji. 

MSWiA Dyrektor 

Biura 

Logistyki 

Policji - Piotr 

Kucia 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

24. 

 

Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie opiniowania 

Potrzeba zmiany wynika z 

wejścia w życie 

rozporządzenia MSWiA z 

dnia 30.10.10 r. w sprawie 

utworzenia jednostki 

badawczo-rozwojowej – 

Centralne Laboratorium 

Celem projektu jest zmiana zapisu 

§ 7 uprawniająca Komendanta 

Głównego Policji  do wydawania 

opinii w stosunku do dyrektora 

instytutu badawczego Policji oraz  

dyrektora tej jednostki w stosunku 

do podległych mu policjantów. 

MSWiA Dyrektor 

Biura Kadr 

i Szkolenia - 

Bogdan 

Jóźwiak 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte 

w terminie 

późniejszym
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służbowego 

policjantów 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r. 

 

 

Kryminalistyczne Policji. Zmiana § 10 uwzględniająca 

możliwość odwołania się od opinii 

dyrektora instytutu badawczego 

Policji do Komendanta Głównego 

Policji. 

. 

25. Projekt rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

w sprawie trybu 

dostępu do Krajowego 

Systemu 

Informatycznego oraz 

wykorzystywania 

danych 

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r.  

 

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 ,koniecznym stało 

się dostosowanie zapisów ww. 

rozporządzenia do 

terminologii oraz nowych 

rozwiązań przewidzianych 

w ustawie zmieniającej. 

Wprowadz    Wprowadzenie zmiany do 

obowiązującego rozporządzenia 

polegać ma m.in. na:  

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. 

 

 

 

1)  

 

 

 

                        

MSWiA mł. insp. Beata 

Nowak -

Pietrzykowska 

- Dyrektor 

Krajowego 

Centrum 

Informacji 

Kryminalnych 

 

KGP 

bip.mswia.gov.pl  

26. Projekt rozporządzenia Stosowanie w praktyce Wprowadzenie zmiany do MSWiA mł. insp. Beata bip.mswia.gov.pl  
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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  

 

Przeniesiony z I 

półrocza 2011 r.  

 

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 

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 

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 

cm
3
, przyczepa o masie własnej 

przekraczającej 750 kg i naczepa, które 

zostały skradzione, wykorzystane  

w niewłaściwy sposób lub utracone. 

 

Nowak - 

Pietrzykowska 

- Dyrektor 

Krajowego 

Centrum 

Informacji 

Kryminalnych 

 

KGP 
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dostosowanie zapisów ww. 

rozporządzenia do 

terminologii oraz nowych 

rozwiązań przewidzianych w 

ustawie zmieniającej. 

 

 

27. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie  

w sprawie wysokości 

 i zasad otrzymywania 

uposażenia i innych 

należności pieniężnych 

przez policjanta 

skierowanego do 

szkoły lub na 

przeszkolenie albo na 

studia w kraju 

Kwestie związane z 

otrzymywaniem uposażenia 

oraz innych należności 

pieniężnych przez policjanta 

skierowanego do szkoły lub na 

przeszkolenie albo na studia w 

kraju regulują przepisy 

rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie 

wysokości i zasad 

otrzymywania uposażenia i 

innych należności pieniężnych 

przez policjanta skierowanego 

do szkoły lub na przeszkolenie 

albo na studia w kraju (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 3, poz. 37).  

Z uwagi na upływ czasu od 

jego wejścia w życie, a także 

istotne zmiany, które w 

międzyczasie miały miejsce 

nie tylko w systemie szkolenia  

i doskonalenia zawodowego 

policjantów, lecz również w 

otoczeniu zewnętrznym 

Policji, przedmiotowy akt 

wymaga dostosowania do 

obecnych realiów faktycznych 

i prawnych. Normujące zasady 

uzyskiwania kwalifikacji 

zawodowych przepisy ustawy 

Dostosowanie przepisów do obecnych 

uwarunkowań  i poprawienie ich 

komunikatywności przez 

wprowadzenie aparatu pojęciowego 

tożsamego z funkcjonującym w innych 

rozporządzeniach. 

MSWiA mł. insp. Jacek 

Gil - Zastępca 

Dyrektora 

Biura Kadr 

i Szkolenia 

KGP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte 

w terminie 

późniejszym

. 
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nie posługują się już bowiem 

wyrazami „skierowanie do 

szkoły” lecz „szkolenie”, 

wyróżniając przy tym jego 

dwa rodzaje – podstawowe, 

jako jedyne obowiązkowe dla 

wszystkich nowoprzyjętych 

policjantów, oraz szkolenie dla 

absolwentów szkół wyższych. 

Podobnie zanikło pojęcie 

„przeszkolenie”, a w jego 

miejsce wprowadzono szeroko 

rozumiane doskonalenie 

zawodowe policjantów – 

zarówno centralne, lokalne, 

jak i zewnętrzne. 

28. 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 

1. Usprawnienie postępowania 

kwalifikacyjnego w stosunku 

do osób ubiegających się o 

przyjęcie do służby w Policji 

w zakresie organizacyjnym 

 i proceduralnym.  

2. Wprowadzenie 

uproszczonej procedury 

doboru wobec byłych 

funkcjonariuszy Policji, co 

przyczyni się do umożliwienia 

powrotu do służby w Policji 

osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz 

doświadczenie zawodowe 

wynikające zarówno  

z odbytych szkoleń 

zawodowych,  

jak również rodzaju i zakresu 

zadań realizowanych podczas 

uprzednio pełnionej służby. 

 

Istota proponowanych zmian polega 

na: 

1) tworzeniu w garnizonie „list 

rankingowych” odrębnie dla każdej 

jednostki organizacyjnej Policji, do 

której przyjęcie planuje komendant 

wojewódzki (Stołeczny) Policji; 

2) wprowadzeniu 12 miesięcznego 

okresu karencji, warunkującego 

ponowne przystąpienie do 

postępowania kwalifikacyjnego przez 

kandydata do służby,  

w stosunku do którego przerwano 

postępowanie kwalifikacyjne  

z powodu: 

-  niespełnienia wymagań określonych 

w art. 25ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji; 

-zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych  w kwestionariuszu osobowym, 

- utrudniania przez niego prowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego, 

poprzez jedno nieusprawiedliwione 

MSWiA mł. insp. Jacek 

Gil - Zastępca 

Dyrektora 

Biura Kadr 

i Szkolenia 

KGP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

uzależnione 

od dalszych 

prac nad 

projektem 

ustawy o 

zmianie 

ustawy o 

Policji. 
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nieprzystąpienie w wyznaczonym 

terminie do etapu postępowania, 

- zrezygnowania przez kandydata  

z postępowania kwalifikacyjnego; 

3)  zmianie obowiązywania okresu 

ważności zakończonego z wynikiem 

pozytywnym postępowania 

kwalifikacyjnego (obecnie okres ten 

wynosi 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia postępowania, zmiana 

polegać będzie na wskazaniu tego 

samego okresu, ale od dnia 

zakończenia postępowania 

4)  uzupełnieniu postępowania 

kwalifikacyjnego o etap „wywiad  

o kandydacie”, który stanowić będzie 

integralną część etapu „sprawdzenie w 

ewidencjach, rejestrach i kartotekach 

prawdziwości danych zawartych w 

kwestionariuszu osobowym kandydata 

do służby”, a który przeprowadzała 

będzie jednostka organizacyjna Policji 

właściwa dla miejsca zamieszkania 

kandydata. 

5)  wprowadzeniu  uproszczonej 

procedury postępowania 

kwalifikacyjnego wobec osób, które w 

przeszłości pełniły już służbę w 

 Policji, jeśli ubiegają się o przyjęcie 

do służby w okresie nie dłuższym niż 3 

lata od dnia zwolnienia z tej służby i 

podczas jej pełnienia uzyskały 

kwalifikacje zawodowe podstawowe.  

29. Projekt rozporządzenia   

w sprawie Ministra 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Konieczność wydania nowego 

rozporządzenia może 

wyniknąć 

 z procedowanego obecnie  

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o Policji, nadającego 

Określenie: 

1) zakresu informacji o planowanym 

postępowaniu kwalifikacyjnym oraz 

sposobu podawania ich do 

wiadomości; 

2) trybu i sposobu przeprowadzania 

MSWiA mł. insp. Jacek 

Gil - Zastępca 

Dyrektora 

Biura Kadr 

i Szkolenia  

KGP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte w 

terminie 
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 w stosunku do osób 

ubiegających się  

o przyjęcie do służby  

w Policji 

nowe brzmienie art. 25  

i zmieniającego zakres 

upoważnienia ustawowego w 

zakresie spraw przekazanych 

do uregulowania oraz 

wytyczne  dotyczące jego 

treści. 

postępowania kwalifikacyjnego; 

3) wzoru kwestionariusza osobowego; 

4) zakresu tematycznego testu wiedzy 

oraz zakresu i sposobu 

przeprowadzania testu sprawności 

fizycznej i testu psychologicznego; 

5) sposobu dokonywania oceny 

kandydatów oraz preferencji z tytułu 

posiadanego przez nich wykształcenia 

lub posiadanych umiejętności; 

6) sposobu zakończenia postępowania 

kwalifikacyjnego oraz minimalnego 

okresu, po którym kandydat do służby 

może ponownie przystąpić do 

postępowania kwalifikacyjnego lub 

poszczególnych jego etapów;  

7) zakresu informacji o wyniku 

postępowania, stanowiących 

informacje publiczne 

późniejszym

. 

30. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

w sprawie 

szczegółowego trybu 

wykonywania 

czynności związanych  

z postępowaniem 

dyscyplinarnym  

w stosunku  

do policjantów 

Przepisy obecnie 

obowiązującego 

rozporządzenia z dnia 19 

listopada 2003 r. (Dz. U. 

Nr 198, poz. 1933)  

nie odnoszą się do całego 

przebiegu postępowania 

dyscyplinarnego  

i regulują bardzo niewielki 

zakres procedury 

dyscyplinarnej – mimo  że 

delegacja ustawowa jest 

szersza i daje podstawy do 

objęcia rozporządzeniem 

całego etapu postępowania 

dyscyplinarnego, tj. od 

wszczęcia do jego 

zakończenia. Ponadto we 

wzorach stanowiących 

załączniki do cyt. 

Przygotowanie na nowo od podstaw 

przepisów rozporządzenia, które 

kompleksowo uregulowałyby,  

w granicach wyznaczonych przez 

ustawę, przebieg postępowania 

dyscyplinarnego począwszy od jego 

wszczęcia, a zakończywszy na 

wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego w 

II instancji. W ramach nowego 

rozporządzenia należałoby dopracować 

istniejące wzory postanowień oraz 

dostosować ich treści do norm 

określonych w przepisach ustawy,  

a także stworzyć wzory dodatkowych 

postanowień i innych dokumentów, 

których wydanie przewiduje ustawa. 

MSWiA Insp. Bogdan 

Jóźwiak - 

Dyrektor 

Biura Kadr  

i Szkolenia 

KGP 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte w 

terminie 

późniejszym

. 
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rozporządzenia znajdują się 

błędne zapisy, sprzeczne z 

unormowaniami ustawowymi. 

Dodatkowo rozporządzenie 

nie określa wzorów 

postanowień i innych 

dokumentów, mimo że ustawa 

przewiduje ich wydanie. 

Jednocześnie dotychczasowa 

praktyka wykazała, iż niektóre 

wzory postanowień są 

niekompletne bądź zawierają 

zbędne informacje, a ich 

wytworzenie jest 

pracochłonne, co nie sprzyja 

zasadzie szybkości 

postępowania 

31. Projekt rozporządzenia  

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie pomieszczeń 

przeznaczonych dla 

osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w 

celu wytrzeźwienia, 

pokoi przejściowych, 

tymczasowych 

pomieszczeń 

przejściowych, 

policyjnych izb 

dziecka oraz 

regulaminu pobytu w 

nich, a także sposobu 

przechowywania 

zapisów obrazu tych 

pomieszczeń, pokoi  

 i izb dziecka, 

udostępniania ich 

- konieczność  ujednolicenia 

i rozszerzenia istniejących już 

w tej materii standardów, 

- konieczność wprowadzenia 

nowych rozwiązań celem 

zapewnienia bezpieczeństwa i 

porządku publicznego podczas 

Mistrzostw Europy UEFA 

EURO 2012. 

- wprowadzenie nowego elementu 

związanego z zakresem prowadzonej 

dokumentacji oraz wzorów 

dokumentów wchodzących w jej skład, 

w ramach realizacji zadań służbowych 

policjantów w pomieszczeniach 

jednostek organizacyjnych Policji 

przeznaczonych dla osób zatrzymanych 

lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia,  

- możliwość tworzenia 

w jednostkach organizacyjnych Policji 

pokoi przejściowych oraz określenie 

ich warunków i regulaminu, 

- możliwość tworzenia tymczasowych 

pomieszczeń przejściowych, 

- określenie warunków, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia w 

policyjnych izbach dziecka, 

MSWiA Ekspert w 

Wydziale 

Konwojowego  

Biura 

Prewencji 

KGP 

- podinsp. 

Leszek 

Wójcik 

bip.mswia.gov.pl 2011.09.02 

Prace nad 

projektem 

zostaną 

podjęte w 

terminie 

późniejszym

. 
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uprawnionym 

podmiotom oraz ich 

niszczenia 

- określenie rodzaju urządzeń  

i środków technicznych służących do 

przekazywania, odtwarzania 

 i utrwalania obrazu i dźwięku z 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, 

policyjnych izb dziecka i 

tymczasowych pomieszczeń 

przejściowych, sposób ich 

przechowywania, odtwarzania, 

niszczenia oraz udostępniania 

uprawnionym podmiotom. 

 

 

 

 

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 

 
1. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie 

wniosków 

i dokumentów 

w sprawach prawa 

pobytu na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej obywateli 

Unii Europejskiej i 

członków ich rodzin 

1) zmiana rozporządzenia ma 

na celu uwzględnienie 

regulacji ustawy z dnia 13 

maja 2011 r. o zmianie ustawy 

o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2011r. 

Nr 131, poz. 764), która 

przewiduje, iż od dnia  

1 lipca 2011 r. zamiast wpisu 

do ewidencji działalności 

gospodarczej będzie 

funkcjonował wpis do 

Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 

Projekt ma na celu zmianę przepisu 

§ 3 ust. 1 pkt 1 lit b, który w obecnym 

brzmieniu przewiduje wymóg 

dołączania do wniosku o 

zarejestrowanie pobytu obywatela 

UE lub wydanie karty pobytu członka 

rodziny obywatela Unii Europejskiej – 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej.  

Planowana nowelizacja ma uwzględnić 

zmiany wynikające z ustawy z dnia 

13 maja 2011 r. o zmianie ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz niektórych innych ustaw w 

zakresie ewidencjonowania 

przedsiębiorców będących osobą 

fizyczną 

MSWiA Tomasz 

Cytrynowicz 

Dyrektor  

 

Departament 

Legalizacji 

Pobytu  

UdSC 

bip.mswia.gov.pl  

2. Projekt Zmiana brzmienia art.  86 W rozporządzeniu zostanie określona MSWiA Szymon bip.mswia.gov.pl  
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rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie wysokości 

pomocy dla 

cudzoziemców 

ubiegających się 

o nadanie statusu 

uchodźcy 

ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z ustawą 

z dnia ……. o zalegalizowaniu 

pobytu niektórych 

cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i ustawy o 

cudzoziemcach 

1) wysokość jednorazowej pomocy 

pieniężnej lub wartość bonów 

towarowych na zakup odzieży i 

obuwia, związanych z pobytem 

w ośrodku; 

2) wysokość stałej pomocy pieniężnej 

na zakup środków higieny osobistej, 

kieszonkowego oraz ekwiwalentu 

pieniężnego w zamian za wyżywienie, 

związanych z pobytem w ośrodku; 

3) wysokość świadczenia pieniężnego 

na pokrycie we własnym zakresie 

kosztów pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) wysokość pomocy na pokrycie 

kosztów wyżywienia cudzoziemca w 

podróży w związku z dobrowolnym 

powrotem do kraju, do którego 

cudzoziemiec ma prawo wjazdu, lub 

przeniesieniem do innego państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za 

rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu 

uchodźcy na podstawie rozporządzenia 

Rady (WE) nr 343/2003; 

5) termin i sposób wypłaty świadczeń, 

o których mowa w pkt 1– 4; 

6) wysokość stawki dziennej 

wyżywienia zbiorowego w ośrodku. 

W rozporządzeniu tym, minister 

właściwy do spraw wewnętrznych 

uwzględni:  

7) minimalne koszty uzupełnienia 

odzieży cudzoziemca w celu jej 

dostosowania do pory roku; 

8)koszty nabycia podstawowych 

środków higieny osobistej; 

9) konieczność zaspokojenia 

usprawiedliwionych potrzeb 

cudzoziemca oraz jego rodziny; 

Hajduk  

 

Dyrektor  

Departamentu 

Pomocy 

Socjalnej 

UdaC 
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10) liczbę członków rodziny 

cudzoziemca; 

11) zróżnicowanie wysokości 

kieszonkowego ze względu na 

działania cudzoziemca na rzecz 

ośrodka i przebywających w nim osób; 

konieczność zapewnienia 

odpowiedniego dostępu do pomocy dla 

cudzoziemców przy określaniu terminu 

i sposobu jej wypłaty. 

3. Projekt 

rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 

sprawie regulaminu 

pobytu w ośrodku 

dla cudzoziemców 

ubiegających się 

o nadanie statusu 

uchodźcy 

Zmiana brzmienia art. 82 

ust. 2 ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej 

polskiej w związku z ustawą 

z dnia ……. o zalegalizowaniu 

pobytu niektórych 

cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i ustawy o 

cudzoziemcach 

W rozporządzeniu zostanie określony 

regulamin pobytu w ośrodku, 

obejmujący w szczególności warunki 

wstępu na teren ośrodka oraz 

odwiedzin, sposób organizacji 

posiłków, przepisy porządkowe 

oraz sposób przyjmowania wniosków 

i skarg, przy uwzględnieniu w 

szczególności potrzeb cudzoziemców 

przebywających w ośrodku, a także 

konieczności zapewnienia 

bezpiecznych warunków pobytu na 

terenie ośrodka oraz sprawnego jego 

funkcjonowania. 

MSWiA Szymon 

Hajduk  

  

Dyrektor  

Departamentu 

Pomocy 

Socjalnej 

UdsC 

bip.mswia.gov.pl  

 


