
REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU 
OKREŚLONYCH W EXPOSÉ

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.



1
POLITYKA ZAGRANICZNA..................................................................................................................................................................................................... 131 

Spis tre ci 
 
WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI ........................................................................................................................................................................................... 3 
STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH...................................................................................................................... 10 
SOLIDARNO  W TRZECH WYMIARACH............................................................................................................................................................................. 12 
WZROST P AC W SEKTORZE PUBLICZNYM........................................................................................................................................................................ 23 
FINANSE PA STWA ................................................................................................................................................................................................................... 26 
INWESTYCJE W ROZWÓJ, PRZEDSI BIORCZO , INNOWACYJNO ........................................................................................................................... 30 
OBNI ENIE POZIOMU BEZROBOCIA...................................................................................................................................................................................... 32 
PRYWATYZACJA ........................................................................................................................................................................................................................ 35 
BEZPIECZE STWO ENERGETYCZNE..................................................................................................................................................................................... 42 
DROGI, AUTOSTRADY, KOLEJ................................................................................................................................................................................................. 45 
INTERNET ..................................................................................................................................................................................................................................... 56 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ......................................................................................................................................................................................... 60 
WYKORZYSTANIE RODKÓW Z UE ....................................................................................................................................................................................... 62 
ROLNICY....................................................................................................................................................................................................................................... 67 
OCHRONA RODOWISKA ......................................................................................................................................................................................................... 73 
WZROST ZATRUDNIENIA ......................................................................................................................................................................................................... 77 
POLITYKA PRORODZINNA ....................................................................................................................................................................................................... 84 
EDUKACJA ................................................................................................................................................................................................................................... 85 
NAUKA I WIEDZA ....................................................................................................................................................................................................................... 89 
REFORMA EMERYTALNA......................................................................................................................................................................................................... 92 
OPIEKA ZDROWOTNA ............................................................................................................................................................................................................... 95 
SPO ECZE STWO OBYWATELSKIE .................................................................................................................................................................................... 103 
SEKTOR KULTURY................................................................................................................................................................................................................... 105 
EURO 2012................................................................................................................................................................................................................................... 111 
SPORT .......................................................................................................................................................................................................................................... 114 
OGRANICZENIE PRZYWILEJÓW W ADZY ......................................................................................................................................................................... 116 
WALKA Z KORUPCJ ............................................................................................................................................................................................................... 117 
REFORMA WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI ........................................................................................................................................................................ 118 
BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE ..................................................................................................................................................................................... 1  
REFORMA ADMINISTRACJI .................................................................................................................................................



2

POLACY ZA GRANIC ............................................................................................................................................................................................................. 143 
BEZPIECZE STWO ZEWN TRZNE ....................................................................................................................................................................................... 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3

WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI 
 

Projekt ustawy Opis RM Sejm Data wej cia w ycie  

U atwienia dla prowadz cych firmy  

Ustawa o swobodzie dzia alno ci 
gospodarczej oraz o zmianie 
innych ustaw (I etap) 

Mo liwo  zawieszenia dzia alno ci gospodarczej przez przedsi biorc  na okres od 
miesi ca do 2 lat. Obowi zek przyj cia przez urz d nawet niekompletnych 
dokumentów od w a cicieli firm. 

5 lutego 2008 
r. 

10 lipca 2008 r. 20 wrze nia 2008 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
swobodzie dzia alno ci 
gospodarczej oraz o zmianie 
innych ustaw (II etap) 

Wprowadzenie zasady „jednego okienka”. Zniesienie op at za zmian  rejestracj  
firmy. Ograniczenie kontroli w przedsi biorstwach. Wprowadzenie zasady „zero 
okienka” (w 2011 r.) 
 

17 
pa dziernika 
2008 r. 

19 grudnia 2008 r. 31 marca 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
rachunkowo ci 

Podniesienie progu prowadzenia pe nej ksi gowo ci w ma ej firmie z 
dotychczasowych 800 tys. euro do 1,2 mln euro.   

5 lutego 2008 
r. 

10 lipca 2008 r. 22 sierpnia 2008 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi biorczo ci 

Zwi kszenie zakresu dzia a  PARP, je li chodzi o wykorzystanie funduszy 
unijnych. Dotyczy np: dzia alno ci innowacyjnej, wspierania rozwoju potencja u 
adaptacyjnego przedsi biorców, analizy barier rozwoju przedsi biorczo ci. 

15 stycznia 
2008 r. 

30 maja 2008 r. 17 lipca 2008 r.  

Ustawa o niektórych formach 
wspierania dzia alno ci 
innowacyjnej 

Pobudzanie innowacyjno ci polskich przedsi biorstw. Zwi kszenie mo liwo ci 
wsparcia przedsi wzi  innowacyjnych rodkami prywatnymi. Np. kredyt 
technologiczny udzielany b dzie firmom przez banki komercyjne. W cz ciowej 
sp acie kredytu udzia  b dzie mia  Bank Gospodarstwa Krajowego (w postaci 
premii technologicznej) 

30 maja 2008 
r. 

30 maja 2008 r. 17 lipca 2008 r. 

Ustawa o zmianie ustawy 
Ordynacja podatkowa 

Wprowadzenie domniemania uczciwo ci podatnika. Podatnik nie b dzie 
zobowi zany np. do zap aty podatku, je li decyzja urz du o egzekucji podatku nie 
b dzie ostateczna.  

22 lipca 2008 
r. 

7 listopada 2008 r. 1 stycznia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o izbach 
gospodarczych 

Zwi kszenie swobody samoorganizowania si  przedsi biorców w izbach 
gospodarczych. 

Projekt 
koalicji PO-
PSL 

7 listopada 2008 r. 27 stycznia 2009 r. 
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Ustawa o zmianie ustawy Kodeks 
spó ek handlowych 

Obni enie poziomu obowi zkowego kapita u zak adowego: w sp. z o.o. z 50 tys. z  
do 5 tys. z , a w spó ce akcyjnej z 500 tys. z  do 100 tys. z . 

22 kwietnia 
2008 r. 

23 pa dziernika 
2008 r.  

8 stycznia 2009 r. 

 

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks 
cywilny oraz ustawy Prawo 
dewizowe 

Mo liwo  rozliczania si  przedsi biorców w walutach wymienialnych, innych ni  
polski z oty, bez obowi zku uzyskania zezwolenia prezesa NBP. Przyczyni si  to 
do zmniejszenia ryzyka kursowego. 

15 kwietnia 
2008 r. 

23 pa dziernika 
2008 r. 

24 stycznia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks 
post powania karnego 

Wzmocnienie prawa do obrony poprzez wyra ny obowi zek poinformowania 
zatrzymanego przedsi biorcy o prawie do skorzystania z pomocy adwokata. 
Wyeliminowana zostanie tak e mo liwo  przeci gania tymczasowego 
aresztowania na d ugie miesi ce, a niekiedy lata.  

27 maja 2008 
r. 

24 pa dziernika 
2008 r. 

15 stycznia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy Prawo 
upad o ciowe i naprawcze 
(upad o  konsumencka) 

Wprowadzenie instytucji upad o ci konsumenckiej. Osoby, które znalaz y si  w 
stanie niewyp acalno ci nie ze swojej winy, b d  mog y wyst pi  do s du o 
og oszenie upad o ci. Po likwidacji maj tku s d b dzie ustala  plan sp aty 
pozosta ych zobowi za  przez okres 5 lat. 

8 lipca 2008 
r. 

5 grudnia 2008 r.  31 marca 2009 r.  

Ustawa o partnerstwie publiczno-
prywatnym 

Wyeliminowanie zb dnych obci e  administracyjnych oraz nadmiernych 
ogranicze , co do przedmiotu i tre ci samej umowy. Rezygnacja z obowi zku 
sporz dzania analiz – decyzj  w tej spawie podejm  sami zainteresowani. 

17 
pa dziernika 
2008 r. 

19 grudnia 2008 r. 27 lutego 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych 

Firmy rozpoczynaj ce dzia alno  i mali podatnicy b d  mogli wpisa  w swoje 
koszty (jednorazowy odpis amortyzacyjny) wszystkie wydatki ponoszone na 
inwestycje do wysoko ci 100 tys. euro w latach 2009-2010 (dotychczas odpis 
wynosi  50 tys. euro). Umo liwiono podatnikom wybór sposobu zaliczania 
kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych. 

27 stycznia 
2009 r.  

5 marca 2009 r.  

 

22 maja 2009 r. 
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Ustawa o zmianie ustawy o 
por czeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Pa stwa 
oraz niektóre osoby prawne, 
ustawy o Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz niektórych innych 
ustaw 

Umo liwienie zwi kszenia dost pu mikroprzedsi biorców oraz ma ych i rednich 
przedsi biorstw do finansowania zewn trznego poprzez wzmocnienie systemu 
gwarancji i por cze  oraz wykreowanie dodatkowej, bezpiecznej akcji kredytowej.  
Likwidacja dwóch funduszy por czeniowych dzia aj cych w Banku Gospodarstwa 
Krajowego (tj. Funduszu Por cze  Unijnych oraz Krajowego Funduszu Por cze  
Kredytowych). Wprowadzenie mo liwo ci  udzielenia por cze  lub gwarancji 
sp aty zobowi za  wynikaj cych z kredytów zaci gni tych lub obligacji 
wyemitowanych przez Agencj  Rozwoju Przemys u S.A. pod warunkiem 
przeznaczania pochodz cych z nich rodków na realizacj  rz dowych programów 
spo eczno-gospodarczych oraz programów samorz dno ci lokalnej i rozwoju 
regionalnego (Program MG: Wspieranie przez Agencj  Rozwoju Przemys u S.A. 
inicjatyw pobudzaj cych polsk  gospodark ). 

 27 stycznia 
2009 r. 

2 kwietnia 2009 r. 15 maja 2009 r. 

Nowelizacja ustawy o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym 

Ustawa pozwoli a zwi kszy  ochron  depozytów z wcze niej obowi zuj cego 
poziomu 22,5 tys. euro (gwarantowanego w 100% do kwoty 1 tys. euro, a powy ej 
tej kwoty w 90%) do poziomu 50 tys. euro (gwarantowanych w 100%). 

16 wrze nia 
2008 r.  

23 pa dziernika 
2008 r.  

28 listopada 2008 r. 
(cz  przepisów) 13 
grudnia 2008 r. 

Ustawa o udzielaniu przez Skarb 
Pa stwa wsparcia instytucjom 
finansowym  

Ustawa daje instytucjom finansowym pewno , e w razie potrzeby rz d jest 
gotowy dostarczy  im p ynno ci finansowej. Taka deklaracja wzmocni a stabilno  
polskiego systemu finansowego w obliczu najwi kszego kryzysu na wiecie od lat 
30-tych XX w. 

28 
pa dziernika 
2008 r.  

12 lutego 2009 r.  13 marca 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i us ug 

Ustawa ta wprowadza m.in. skrócenie terminu zwrotu VAT z obecnych 180 do 60 
dni. Dzi ki rozwi zaniom zawartym w tej ustawie w kieszeniach obywateli 
pozosta o 2 mld z otych. 
 

Projekt 
koalicji PO-
PSL 

7 listopada 2008 r. 1 grudnia 2008 r. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i us ug 

Podwy szanie limitu obrotu uprawniaj cego do zwolnienia od podatku od towarów 
i us ug odbywa oby si  stopniowo; na rok 2010 limit wyniós by 20 tys.  euro i w 
2011 r. osi gn by docelowe 30 tys. euro. 

27 
pa dziernika 
2009 r. 

Po I czytaniu w 
Sejmie 

 

Projekt ustawy o rekapitalizacji 
niektórych instytucji finansowych 

Ma na celu zwi kszenie zaufania pomi dzy instytucjami w polskim systemie 
finansowym. Projekt ustawy okre la zasady, warunki i tryb rekapitalizacji 
niektórych instytucji finansowych polegaj cej na udzielaniu przez Skarb Pa stwa 
gwarancji zwi kszania funduszy w asnych instytucji finansowych. 

10 lutego 
2009 r. 

Po I czytaniu w 
Sejmie 

 

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy 
o negocjacyjnym systemie 
kszta towania przyrostu 
przeci tnych wynagrodze  u 
przedsi biorców oraz o zmianie 
niektórych ustaw 

Projekt ustawy pozwoli przedsi biorcom swobodnie kszta towa  polityk  p acow , 
z uwzgl dnieniem mo liwo ci finansowych firmy. Uchylenie ustawy oznacza 
rezygnacj  z ustalania wynagrodze  w ramach Komisji Trójstronnej ds. Spo eczno-
Gospodarczych (rz d, organizacje zwi zkowe, pracodawcy). Od 1 stycznia 2010 r. 
wysoko  przyrostu przeci tnych wynagrodze  w przedsi biorstwie b d  ustala  
strony uprawnione do zawarcia zak adowego uk adu zbiorowego pracy, tj. 
zak adowa organizacja zwi zkowa i pracodawca. 

3 listopada 
2009 r. 

Po I czytaniu w 
komisjach 
sejmowych 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o us ugach turystycznych oraz  
o zmianie ustawy Kodeks 
wykrocze  

Usuwanie barier w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej w zakresie wiadczenia 
us ug turystycznych oraz tworzenie ram prawnych dla bardziej skutecznej ochrony 
interesów konsumentów korzystaj cych z us ug turystycznych. 

27 
pa dziernika 
2009 r. 
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Projekt ustawy o agodzeniu 
skutków kryzysu ekonomicznego 
dla pracowników i 
przedsi biorców 

Przewiduje udzielenie pomocy pracownikom i przedsi biorcom w okresie kryzysu 
finansowego. Bezpo redni  pomoc  finansow  mo e zosta  obj tych prawie 250 
tys. osób zatrudnionych u przedsi biorców, którzy maj  przej ciowe trudno ci 
finansowe. Z tej grupy prawie 50 tys. osób b dzie mog o skorzysta  ze szkole  lub 
studiów podyplomowych, które zostan  zrefundowane przez pa stwo do 80 proc. 
op aty za nauk . Proponowana pomoc pozwoli utrzyma  zatrudnienie i zapobiegnie 
zwolnieniom pracowników.  
Dla wszystkich przedsi biorców projekt przewiduje:  
• Wyd u enie okresu rozliczeniowego czasu pracy, maksymalnie do 12 miesi cy,  
co pozwoli bardziej elastycznie gospodarowa  czasem pracy pracowników.  
• Stosowanie przez przedsi biorc  ró nych godzin rozpoczynania i ko czenia 
pracy przez pracowników 
• Stosowanie ograniczenia w zatrudnianiu tego samego pracownika na podstawie 
umowy o prac  na czas okre lony - mo liwo  zatrudnienia przez okres nie d u szy 
ni  24 miesi ce.  
Dla grupy przedsi biorców znajduj cych si  w przej ciowych trudno ciach 
finansowych projekt przewiduje:  
• Mo liwo  obni enia pracownikom wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym 
obni eniem wynagrodzenia za prac  – bez konieczno ci dokonywania 
wypowiedzenia zmieniaj cego 
• Skorzystanie przez przedsi biorc  z tzw. urlopów postojowych,  
• Pomoc pa stwa b dzie przys ugiwa  przedsi biorcom, których obroty spad y o co 
najmniej 30 proc. w czasie ostatnich czterech kwarta ów (przed z o eniem wniosku 
o pomoc), w porównaniu z obrotami osi ganymi w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 
czerwca 2008 r.  

2 czerwca 
2009 r.  

1 lipca 2009 r.  22 sierpnia 2009 r.  

Ustawa o bieg ych rewidentach i 
ich samorz dzie, podmiotach 
uprawnionych do badania 
sprawozda  finansowych oraz o 
nadzorze publicznym  
 

Ustawa wprowadza nowe rozwi zania prawne polegaj ce m.in. na stworzeniu 
nadzoru publicznego nad bieg ymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do 
badania sprawozda  finansowych ( z dniem 2 lipca 2009 r. zosta a powo ana 
Komisja Nadzoru Audytowego) oraz na zmianach w systemie zapewnienia jako ci 
rewizji finansowej w celu poprawy jako ci us ug wiadczonych przez podmioty 
uprawnione do badania sprawozda  finansowych oraz zwi kszenia zaufania do 
badanych sprawozda  finansowych. Ustawa dotyczy obowi zków bieg ych 
rewidentów i wprowadza zasady etyczne gwarantuj ce zachowanie przez bieg ych 
obiektywizmu i niezale no ci, zw aszcza w sytuacji, gdy firma audytorska 
wiadczy klientowi inne us ugi oprócz badania sprawozda  finansowych.  

16 grudnia 
2008 r. 

7 maja 2009 r.  6 czerwca 2009 r. 
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Rozporz dzenie Ministra 
Finansów zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie 
szczegó owych zasad uznawania, 
metod wyceny, zakresu ujawniania 
i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych  

Celem rozporz dzenia jest z agodzenie ujemnego wp ywu kryzysu finansowego na 
sytuacj  finansow , a w szczególno ci wynik finansowy jednostek dzi ki 
umo liwieniu im przekwalifikowania instrumentów finansowych zaliczonych do 
kategorii „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” (z wyj tkiem pochodnych 
instrumentów finansowych) do innych kategorii.  Jest to mo liwe pod warunkiem, 
e instrumenty te przesta y by  utrzymywane w celu sprzeda y w krótkim terminie.

 

18 grudnia 
2008 r. 

 24 grudnia 2008 r. 

Uproszczenie prawa gospodarczego i podatkowego oraz trybu poborów sk adek ZUS 

Ustawa o podatku akcyzowym Wychodzi naprzeciw postulatom podmiotów gospodarczych dzia aj cych w 
bran ach obj tych podatkiem akcyzowym. Ustawa ta w wielu aspektach upro ci a 
system podatkowy (np. w zakresie procedury zawieszenia poboru akcyzy, 
warunków prowadzenia sk adów podatkowych, zwolnie  od podatku akcyzowego, 
sposobu ustalania wysoko ci zabezpieczenia generalnego i rycza towego, 
oznaczania wyrobów akcyzowych), u atwia podmiotom gospodarczym swobodny 
przep yw wyrobów akcyzowych w obrocie, zarówno wewn trzwspólnotowym, jak 
i krajowym, a tak e usprawnia relacje podatników z organami podatkowymi. 

30 wrze nia 
2008 r.  

6 grudnia 2008 r.  1 marca 2009 r.  

Ustawa o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw 

Uchwalenie ustawy pozwoli o m.in. rozszerzy  kr g osób mog cych skorzysta  z 
ulgi tzw. „na dzieci” na opiekunów prawnych dziecka i osoby pe ni ce funkcj  
rodziny zast pczej, dokona  zmian w zakresie przekazywania na rzecz organizacji 
po ytku publicznego 1% podatku nale nego, umo liwiaj c podatnikom wskazanie 
organizacji w z o onej korekcie zeznania, czy rozszerzy  zakres ulgi odsetkowej 
na odsetki od kredytu (po yczki) przeznaczonego na sp at  kredytu (po yczki) 
refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego (regulacja ta ma 
zastosowanie do dochodów, ew. poniesionych strat, uzyskanych od 1 stycznia 2008 
r.). 

23 wrze nia 
2008 r.  

6 listopada 2008 r. 1 stycznia 2009 r.  

Usprawnienie s downictwa gospodarczego i realne skrócenie okresu s dowej egzekucji nale no ci 

Projekt nowelizacji Kodeksu 
post powania cywilnego 
(Elektroniczne post powanie 
upominawcze) 

Odci enie s dów od rozpoznawania spraw drobnych poprzez wprowadzenie 
elektronicznego post powania upominawczego (e-s du), jako nowej formy 
dochodzenia roszcze  pieni nych przy drobnych sprawach (np. o niezap acone 
rachunki za gaz, pr d, telefon, itp.) 

15 lipca 2008 
r.  

9 stycznia 2009 r.  1 stycznia 2010 r. 
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Projekt nowelizacji ustawy – 
Prawo upad o ciowe i naprawcze 

Wprowadzenie instytucji upad o ci konsumenckiej. Osoby, które znalaz y si  w 
stanie niewyp acalno ci nie ze swojej winy, b d  mog y wyst pi  do s du o 
og oszenie upad o ci. Po likwidacji maj tku s d b dzie ustala  plan sp aty 
pozosta ych zobowi za  przez okres 5 lat. Upad o   konsumenck  przewidziano 
dla osób, które nie prowadz  dzia alno ci gospodarczej. 

8 lipca 2008 
r. 

5 grudnia 2008 r. 31 marca 2010 r.  

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks cywilny  

W projekcie nowelizacji zaproponowano przepisy, które wyeliminuj  proceder 
nieterminowego p acenia przez inwestorów i wykonawców generalnych za roboty 
budowlane wykonane przez podwykonawców, którymi cz sto s  ma e rednie 
firmy. Przepisy nowelizacji wype niaj  postanowienia Trybuna u Konstytucyjnego 
z 26 listopada 2006 r.  

15 wrze nia 
2009 r. 

Po I czytaniu w 
Sejmie 
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STOPNIOWE OBNI ANIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Ustawy bud etowe na 2008 r. i 
2009 r. 

W wyniku realizowanych w latach 2008 i 2009 dzia a  w kieszeniach obywateli 
pozostanie w porównaniu z 2007 r. prawie 33 mld z  wi cej. 

Podtrzymanie dokonanego w 2008 r. II etapu obni ki sk adki rentowej (efekt 
czny dla sektora finansów publicznych w roku 2009 to ok. 19,9 mld z ), ulgi 

na wychowywanie dzieci (5,4 mld z ). 

16 listopada 2007 

 

29 wrze nia 2008 

23 stycznia 2008 
 
 
9 stycznia 2009 

1 stycznia 2008 
 
 
1 stycznia 2009 

Projekt ustawy o podatku od 
towarów i us ug 

2 mld z  w kieszeniach obywateli dzi ki reformie podatku VAT 8 lipca 2008 r. 7 listopada 2008 r. 1 grudnia 2008 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
podatku od czynno ci 
cywilnoprawnych  

Korzystne regulacje dla spó ek kapita owych, polegaj ce na zaw eniu katalogu 
czynno ci obj tych podatkiem przy zmianie umowy spó ki kapita owej oraz 
wy czeniu z opodatkowania czynno ci restrukturyzacyjnych spó ek. 

24 czerwca 2008 
r.  

 

7 listopada 2008 r. 1 stycznia 2009 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o op acie skarbowej 

Likwidacja kilkunastu g ównych op at, m.in. sporz dzenie aktu ma e stwa, 
wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego czy za wiadczenia o 
niezaleganiu w podatkach. Zniesienie op aty za wydanie dowodu osobistego i 
paszportu. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

Trwaj  prace w 
Sejmie 

 

Ustawa o zmianie ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i 
le nych 

Zniesiono obowi zek uiszczania nale no ci i op at rocznych z tytu u tzw. 
odrolnienia. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

19 grudnia 2008 r. 1 stycznia 2009 r. 

Projekt ustawy o wiadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze rodków 
publicznych 

Zniesienie „podatku Religi”. Wg szacunków, ceny polis spad y o ok. 10%. 28 pa dziernika 
2008 r. 

21 listopada 2008 
r. 

1 stycznia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
ewidencji ludno ci i dowodach 
osobistych 

Zniesienie op aty za wydanie dowodu osobistego, które przed wej ciem w ycie 
ustawy 30 z . Wed ug szacunków zniesienie tych op at zmniejszy dochody 
bud etu pa stwa o oko o 35 mln z . 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

9 stycznia 2009 r. 1 stycznia 2010 r. 
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Ustawa o szczególnych 
rozwi zaniach dla podatników 
uzyskuj cych niektóre 
przychody poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Podatnicy, którzy w latach 2002-2007 uzyskali dochody z pracy za granic  
mogli uzyska  umorzenie lub zwrot podatku. Dodatkowo wprowadzono ulg  
podatkow , która ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2008 r. 

29 kwietnia 2008 
r. 

25 lipca 2008 r. 6 sierpnia 2008 r. 
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SOLIDARNO  W TRZECH WYMIARACH 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

SOLIDARNO  MI DZY POKOLENIAMI 
Z my l  o pokoleniu 50+ 

Program Solidarno  pokole  
„50+”. Dzia ania dla 
zwi kszenia aktywno ci 
zawodowej osób w wieku 
„50+”. 

Program zawiera zestaw dzia a  maj cych zwi kszy  aktywno  zawodow  osób 
po 50 roku ycia, m.in.: zmiana systemu szkole  i podnoszenia kwalifikacji, 
elastyczne formy zatrudnienia, u atwienia w organizowaniu bezp atnego dojazdu 
do pracy. 

17 pa dziernika 
2008 r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

17 pa dziernika 2008 
r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz 
o zmianie niektórych innych 
ustaw 

Ustawa wprowadza w ycie Program „50+”. Pracodawcy zatrudniaj cy osoby 
bezrobotne w wieku „50+”, b d  czasowo zwolnieni z odprowadzania sk adek na 
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze  Pracowniczych. Nie 
musz  te  odprowadza  sk adek za osoby, które uko cz  60 lat (m czy ni) i 55 
lat (kobiety). Zmniejszenie liczby dni chorobowych (z 33 do 14 dni w roku), za 
które pracodawcy wyp acaj  wynagrodzenie pracownikom po 50 roku ycia. 
U atwienia w korzystaniu z szkole  przez pracowników po 45 roku ycia. 

17 pa dziernika 
2008 r. 

 

19 grudnia 2008 
r. 

1 lutego 2009 r. 
1 lipca 2009 r. – 
zwolnienie 
przedsi biorców z 
p acenia sk adek na 
Fundusz Pracy 
 

Poprawa warunków startu zawodowego m odej generacji poprzez lepsze dopasowanie edukacji do oczekiwa  gospodarki 

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wy szym oraz ustawy o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów przyznawana przez samorz dy ze 
rodków w asnych lub UE. Wprowadzenie stypendiów za wyniki w nauce dla 

studentów i doktorantów przyznawane przez  pracodawców. Ustawa stwarza 
mo liwo  wspierania przez pracodawców kszta cenia. 

Projekt koalicji 
PO-PSL  

 

5 listopada 2009 
r.  

 

Rozporz dzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 16 
lipca 2008 r. zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie 
klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego  

 

Wprowadzenie  do klasyfikacji nowych zawodów, odpowiadaj cych potrzebom 
rynku pracy i uwzgl dniaj cych wnioski ministrów w a ciwych dla danego 
zawodu oraz postulaty rodowisk gospodarczych i pracodawców. 

 

 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 
 

16 lipca 2008 r.   
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Porozumienie zawarte 
pomi dzy Ministrem Pracy i 
Polityki Spo ecznej a 
Ministrem Edukacji 
Narodowej w sprawie 
wspó pracy s u cej 
wspieraniu zawodowej i 
edukacyjnej mobilno ci 
obywateli oraz rozwoju 
europejskiego poradnictwa 
zawodowego poprzez 
realizacj  projektu 
„Eurodoradztwo Polska” 

Projekt  wspiera mobilno  edukacyjn  i zawodow  obywateli oraz rozwija 
europejski wymiar w narodowych systemach edukacji i poradnictwie 
zawodowym. Porozumienie wzmacnia wspó prac  pomi dzy resortami 
dzia aj cymi na rzecz poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Polsce. 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

9 kwietnia 2008 r. 

SOLIDARNO  MI DZY REGIONAMI 
Ponadstandardowe wsparcie programu rozwoju pi ciu regionów Polski Wschodniej 

Ustawa o zmianie ustawy o 
utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsi biorczo ci 

Nowe  zadania dla PARP: przygotowanie i wdra anie programów operacyjnych 
na lata 2007-2013, m.in. PO Rozwój Polski Wschodniej. Pomoc finansowa 
PARP b dzie kierowana na realizacj  m.in. dzia a  inwestycyjnych, promocj  i 
wspó prac  województw Polski Wschodniej, transport miejski, budow  i 
modernizacj  wa nych odcinków dróg i obwodnic. 

15 stycznia 2008 
r. 

30 maja 2008 r. 17 lipca 2008 r. 
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Uchwa a w sprawie przyj cia 
Strategii rozwoju spo eczno-
gospodarczego Polski 
Wschodniej do roku 2020 

Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 
stanowi podstaw  uruchamiania operacyjnych dzia a  publicznych 
zorientowanych na wspieranie rozwoju spo eczno-gospodarczego makroregionu 
obejmuj cego 5 województw Polski Wschodniej (warmi sko-mazurskie, 
podlaskie, lubelskie, wi tokrzyskie i podkarpackie). Celem strategicznym 
pa stwa w latach 2007-2020 sformu owanym w Strategii jest wzrost poziomu 
spójno ci gospodarczej, spo ecznej i terytorialnej ca ej Polski Wschodniej 
i ka dego z jej województw w rozszerzonej Unii Europejskiej z uwzgl dnieniem 
zasady trwa ego i zrównowa onego rozwoju. Osi gni cie celu strategicznego 
b dzie nast powa o przez realizacj  7 priorytetów: oddzia ywanie na popraw  
jako ci kapita u ludzkiego, budowanie spo ecze stwa informacyjnego opartego 
na wiedzy, wspieranie gospodarki i funkcjonowania MSP, zwi kszanie 
dost pno ci komunikacyjnej Polski Wschodniej, rozwój wspó pracy 
transgranicznej, wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej oraz 
konserwacj  i wykorzystanie zasobów rodowiska przyrodniczego oraz ochron  
ró norodno ci biologicznej. Realizacja za o e  Strategii rozwoju spo eczno-
gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 jest uwzgl dniana przez rz d w 
planowanych interwencjach. Szczególnym instrumentem s u cym realizacji 
celów Strategii jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 
Stan realizacji Strategii b dzie podlega  monitorowaniu, a ocena wp ywu 
podejmowanych dzia a  na sytuacj  spo eczno-gospodarcz  w województwach 
Polski Wschodniej b dzie przedmiotem cyklicznych ewaluacji, prowadz cych do 
ewentualnych aktualizacji tego dokumentu. 

30 grudnia 2008 r. Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

30 grudnia 2008 r. 

Uchwa a w sprawie przyj cia 
zmiany Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007–2013 

atwiejszy dost p do kredytów dla ma ych i rednich przedsi biorców  w Polsce 
Wschodniej. Dokapitalizowanie systemu tzw. regwarancji, czyli zabezpiecze  
gwarancji wystawionych przez instytucje finansowe. Ca o  rodków EFRR 
przeznaczona na ten system to 20 mln euro. Dokument przekazany do 
zatwierdzenia przez Komisj  Europejsk . 

27 kwietnia 2009 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

17 lipiec 2009 r. 
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Rozporz dzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 
8 pa dziernika 2008 r. w 
sprawie udzielania przez 
Polsk  Agencj  Rozwoju 
Przedsi biorczo ci pomocy 
finansowej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 
2007—2013 

Dokument niezb dny do uruchomienia wsparcia w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 
Umo liwia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci udzielanie pomocy 
finansowej korzystaj cym z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  
w latach 2007—2013. 
Ww. rozporz dzenie zosta o znowelizowane ze wzgl du na zmian  systemu 
realizacji dzia ania I.2 oraz systemu procedowania z du ymi projektami w 
ramach PO RPW; w chwili obecnej tekst podpisanego w dniu 21 sierpnia br. 
przez Ministra Gospodarki aktu prawnego oczekuje na publikacj  w Dzienniku 
Ustaw.  
 

 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

21 pa dziernika 2009 
r. 

Rozporz dzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 
3 lutego 2009 r. w sprawie 
udzielania przez Polsk  
Agencj  Rozwoju 
Przedsi biorczo ci pomocy 
finansowej na tworzenie i 
rozwój infrastruktury turystyki 
kongresowej i targowej w 
ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007—2013 

Dokument niezb dny do uruchomienia wsparcia w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 
Rozporz dzenie okre la szczegó owe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 
przez PARP pomocy finansowej w ramach dzia ania III.2 Infrastruktura turystyki 
kongresowej i targowej, PO RPW 2007-2013, którego celem jest zwi kszenie 
atrakcyjno ci inwestycyjnej województw obj tych programem. Obiekty 
kongresowe i wystawiennicze,  które powstan  dzi ki realizacji ww. dzia ania, 
pos u  jako centra transferu wiedzy i technologii  oraz ponadregionalne o rodki 
szkoleniowe a imprezy organizowane na ich terenie umo liwi  zdobycie 
specjalistycznej wiedzy przedsi biorcom i inwestorom. Wsparcie  udzielone na 
podstawie rozporz dzenia, skierowane jest na rozwój infrastruktury kongresowej 
i targowej. Przyczyni si  tak e po rednio do powstania uzupe niaj cej t  
infrastruktur  bazy hotelowej i gastronomicznej oraz utworzenia dodatkowych 
miejsc pracy. 
 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

10 lutego 2009 r. 
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Rozporz dzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 
18 lutego 2009 r. w sprawie 
udzielania przez Polsk  
Agencj  Rozwoju 
Przedsi biorczo ci pomocy 
finansowej na wyposa enie, 
tworzenie zaplecza B+R oraz 
przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w ramach 
Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013 

Poprawa warunków dla prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i zwi kszenie 
aktywno ci innowacyjnej przedsi biorstw. Wsparcie ma równie  przyczynia  si  
do rozwoju i nawi zywania wspó pracy pomi dzy przedstawicielami nauki a 
 podmiotami gospodarczymi. 

 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

4 marca 2009 r. 
 

Rozporz dzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 
1 kwietnia 2009 r. w sprawie 
udzielania przez Polsk  
Agencj  Rozwoju 
Przedsi biorczo ci pomocy 
finansowej na promocj  
gospodarcz  Polski 
Wschodniej, stworzenie sieci 
wspó pracy centrów obs ugi 
inwestora, tworzenie i rozwój 
klastrów, tworzenie polityki 
rozwoju regionalnego w 
ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013 

Wspó praca mi dzy samorz dami, przedsi biorstwami i centrami nauki.  
Wsparcie  promocji gospodarczej Polski Wschodniej i zwi kszenie jej 
atrakcyjno ci inwestycyjnej. 
 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

16 kwietnia 2009 r. 
 



17

Rozporz dzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 
27 kwietnia 2009 r. w sprawie 
udzielania przez Polsk  
Agencj  Rozwoju 
Przedsi biorczo ci pomocy 
finansowej na rozwój 
o rodków innowacyjno ci w 
ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013 

Rozwój o rodków innowacyjno ci, w szczególno ci parków naukowo-
technologicznych. Udost pnienie przedsi biorcom infrastruktury badawczo-
rozwojowej, u atwiaj cej prowadzenie dzia alno ci innowacyjnej.  
 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

8 maja 2009 r. 
 

Koncepcja rozwoju 
specjalnych stref 
ekonomicznych 

Koncepcja okre la pi  kryteriów, z których przynajmniej jedno musi by  
spe nione, aby inwestycja mog a by  ulokowana na terenie publicznym 
w czonym do strefy po 2008 r. Wymogi w przypadku jednego kryterium, tj. 
kryterium stopy bezrobocia zosta y z agodzone dla inwestycji lokowanych w 
pi ciu województwach Polski wschodniej, tj. woj. wi tokrzyskim, 
podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmi sko-mazurskim.  

27 stycznia 2009 
r.  

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

27 stycznia 2009 r. 

Uchwa a Rady Ministrów 
zmieniaj ca uchwa  w 
sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod 
nazw  „Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych 
2008-2011” 

Nowelizacja uchwa y, podj tej przez rz d 28 pa dziernika 2008 r., wynika z 
konieczno ci skorelowana wielko ci dotacji celowej z bud etu pa stwa ze 
zró nicowanymi potrzebami jednostek samorz du terytorialnego, dotycz cymi 
inwestycji drogowych. W latach 2010-2011, podzia  rodków na inwestycje 
drogowe o charakterze lokalnym na poszczególne województwa b dzie 
dokonywany z uwzgl dnieniem: powierzchni, liczby ludno ci oraz cznej 
d ugo ci dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni znajduj cych si  
na tym terenie. Uchwa a przewiduje, e po owa ogólnej dotacji b dzie podlega  
równemu podzia owi mi dzy województwa, natomiast pozosta a kwota zostanie 
podzielona proporcjonalnie do redniej arytmetycznej wyznaczonych 
parametrów (ludno ciowego, obszarowego i drogowego). 

15 wrze nia 2009 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

15 wrze nia 2009 r. 

SOLIDARNO  Z NAJS ABSZYMI 

Ustawa o zmianie ustawy 
Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw 

Osoba pokrzywdzona w dzieci stwie czynem na tle seksualnym, w ci gu 5 lat od 
uzyskania pe noletnio ci, b dzie mia a mo liwo  ujawnienia przest pstwa, co 
spowoduje przeprowadzenie post powania karnego.  

1 kwietnia 2008 r. 24 pa dziernika 
2008 r. 

18 grudnia 2008 r. 
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Ustawa o zmianie ustawy o 
wiadczeniach rodzinnych 

Prawo do zasi ku piel gnacyjnego oraz innych wiadcze  uzale nionych od 
niepe nosprawno ci przys ugiwa  b dzie od momentu z o enia wniosku o jego 
wyp at . Pieni dze wyp acane b d  wstecznie po otrzymaniu orzeczenia o 
niepe nosprawno ci.   

8 kwietnia 2008 r. 17 pa dziernika 
2008 r. 

2 stycznia 2009 r. 

Uchwa a w sprawie 
harmonogramu zada  
wykonywanych w 2009 r. w 
ramach programu 
wieloletniego „Pomoc pa stwa 
w zakresie do ywiania” oraz 
kierunków realizacji programu 
na ten rok 

W 2009 r. rz d przeznaczy na do ywianie 550 mln z . To o 50 mln z  wi cej ni  
w 2008 r. O 100 mln z  (z 250 mln z  do 350 mln z ) zwi kszono tak e rodki z 
bud etu pa stwa na realizacj  programu przez wojewodów.  

10 czerwca 2008 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

10 czerwca 2008 r. 

Ustawa zmieniaj ca ustaw  w 
sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego 
„Pomoc pa stwa w zakresie 
do ywiania” 

W uzasadnionych przypadkach b dzie mo na zrezygnowa  z przeprowadzania 
rodzinnych wywiadów rodowiskowych i wydawania przez o rodek pomocy 
spo ecznej decyzji administracyjnej o przyznaniu darmowego posi ku w szkole.  

10 czerwca 2008 
r. 

5 grudnia 2008 
r. 

1 stycznia 2009 r. 
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Rz dowy program pomocy 
uczniom pn. „Wyprawka 
szkolna” 

Program s u y wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspieraniu rozwoju 
uczniów. W 2008 r. dofinansowano zakup podr czników dla dzieci 
rozpoczynaj cych obowi zkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nauk  w 
klasach I-III szko y podstawowej lub w klasach I-III ogólnokszta c cej szko y 
muzycznej I stopnia. Program skierowany by  do dzieci pochodz cych z rodzin o 
niskich dochodach, poni ej 351 z  na osob  w rodzinie netto.  Wysoko  pomocy 
wynosi a od 70 do 150 z  na dziecko. Na realizacj  programu wydano blisko 30 
mln z . Z pomocy skorzysta o 233 151 uczniów. 
 
W roku 2009 na realizacj  programu przewidziano 104 mln z . Pomoc 
skierowana jest do uczniów klas I-III szko y podstawowej oraz klasy I 
gimnazjum, pochodz cych z rodzin o dochodzie poni ej 351 z  netto miesi cznie 
na cz onka rodziny. Dodatkowo z pomocy skorzysta 10 proc. uczniów w danym 
roczniku. Pomoc przyznawana jest wed ug kryterium sytuacji losowej dziecka (w 
szczególno ci sieroctwo, bezdomno , bezrobocie, przemoc w rodzinie) 
Wysoko  dofinansowania wynosi od 150 z  do 280 z  na dziecko. 

5 sierpnia 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

27 kwietnia 
2009r. 

 

 

 

 

 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 
 
 
 
 
 
 
Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 
 
 

5 sierpnia 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

5 czerwca 2009 r. 

 

 

 

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i spo ecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepe nosprawnych 

Dofinansowanie do wynagrodze  w wysoko ci do 75 proc. kosztów p acy dla 
firm zatrudniaj cych osoby niepe nosprawne. Dodatkowo b d  mog y otrzyma  
refundacj  na zakup oprogramowania dla pracowników niepe nosprawnych.  

14 pa dziernika 
2008 r. 

 

5 grudnia 2008 
r. 

1 stycznia 2009 r. 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 
wrze nia 1991 r. o systemie 
o wiaty 

Zniesienie odp atno ci za nauk  uczniów-cudzoziemców na poziomie szkó  
ponadgimnazjalnych. Wprowadzenie prawa do dodatkowej, bezp atnej nauki 
j zyka polskiego i dodatkowych zaj  wyrównawczych z wszystkich 
obowi zkowych zaj  edukacyjnych je eli ucze  nie zna j zyka polskiego w 
stopniu pozwalaj cym na nauk . Uczniowie z rodzin uchod ców maj  prawo do 
wsparcia ze strony osoby w adaj cej j zykiem kraju ich pochodzenia, 
zatrudnion  przez dyrektora szko y w charakterze pomocy nauczyciela. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

19 marca 2009 
r. 

1 stycznia 2010 r. 

Likwidacja klas romskich W roku szkolnym 2009/2010 nie prowadzono naboru do klas romskich, a od roku 
szkolnego 2010/2011 wszystkie dzieci i m odzie  romska b dzie uczy  si  razem 
z pozosta ymi rówie nikami. 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 
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Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie 
algorytmu rodków 
Pa stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepe nosprawnych 
samorz dom wojewódzkim i 
powiatowym 

Zwi kszenie rodków przekazywanych przez  PFRON. Od 2009 r. kwota 14.796 
z  na dofinansowanie kosztów pobytu uczestnika warsztatu terapii zaj ciowej. Na 
dofinansowanie rocznych kosztów zatrudnienia pracownika niepe nosprawnego 
w zak adzie aktywno ci zawodowej PFRON przeznaczy 18 500 z . 

12 listopada 2008 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

1 stycznia 2009 r.  

Krajowy Program 
„Zabezpieczenie Spo eczne i 
Integracja Spo eczna na lata 
2008-2010” 

Aktywizacja zawodowa niepracuj cych rodziców, pomoc rodzinom przez zasi ki, 
rozwój us ug opieku czych, utrzymanie podatkowej ulgi prorodzinnej, a tak e 
wspieranie ucz cych si  dzieci z rodzin ubo szych.  

16 grudnia 2008 r. 

 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

 

Ustawa o zmianie ustawy o 
pa stwowej kompensacie 
przys uguj cej ofiarom 
niektórych przest pstw 
umy lnych 

Ochrona kompensacyjna (odszkodowawcza) dla wszystkich ofiar przest pstw – 
umy lnych i nieumy lnych. Dotychczas ofiary przest pstw nieumy lnych nie 
mia y mo liwo ci dochodzenia kompensaty. Wniosek o kompensat  b dzie móg  
z o y  prokurator, je li nie b dzie mog a tego zrobi  samodzielnie ofiara 
przest pstwa (np. niepe nosprawni) 

13 stycznia 2009 
r. 

 

3 kwietnia 2009 
r. 

12 czerwca 2009 r. 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 
wrze nia 1991 r. o systemie 
o wiaty 

Zniesienie odp atno ci za nauk  uczniów-cudzoziemców na poziomie szkó  
ponadgimnazjalnych. Wprowadzenie prawa do dodatkowej, bezp atnej nauki j z. 
polskiego i dodatkowych zaj  wyrównawczych z wszystkich obowi zkowych 
zaj  edukacyjnych dla uczniów nieznaj cych j z. polskiego lub znaj cych na 
poziomie niewystarczaj cym do korzystania z nauki. Uczniom z rodzin 
migruj cych (uchod ców) zapewnienie prawa do pomocy udzielanej przez osob  
w adaj c  j zykiem kraju ich pochodzenia, zatrudnion  w charakterze pomocy 
nauczyciela przez dyrektora szko y. 
W roku szkolnym 2009/2010 nie b dzie prowadzony nabór do klas romskich. Od 
roku szkolnego 2010/2011 dzieci romskie b d  si  uczy y razem ze swoimi 
nieromskimi rówie nikami. 

 19 marca 2009 
r. 

1 stycznia 2010 r. 

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdzia aniu 
przemocy w rodzinie oraz 
niektórych innych ustaw 

M.in. zakaz kar cielesnych, bezp atna obdukcja u lekarza pierwszego kontaktu, 
mo liwo  zabrania dziecka z domu zagro onego przemoc  oraz nakaz 
opuszczenia lokalu przez sprawc . 

3 lutego 2009 r. Po I czytaniu w 
komisjach 
sejmowych 
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Projekt ustawy o zmianie 
ustawy Kodeks post powania 
cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw 

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego „z urz du” mo liwe bez decyzji 
s du o zwolnieniu z ponoszenia kosztów s dowych. Wystarczy o wiadczenie, e 
nie jest si  w stanie – bez uszczerbku dla siebie i rodziny – zap aci  za adwokata 
lub radc . 

14 kwietnia 2009 
r. 

5 listopada 2009 
r.  

 

Rozporz dzenie w sprawie 
szczegó owych warunków 
udzielania pomocy finansowej 
uczniom na zakup 
podr czników 

Okre lono tryb ubiegania si  o przyznanie pomocy na zakup podr czników 
szkolnych dla uczniów rozpoczynaj cych nauk  w roku szkolnym 2009/2010.  

27 kwietnia 2009 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

5 czerwca 2009 r. 

Propozycja wysoko ci 
minimalnego wynagrodzenia 
za prac  w 2010 r. 

Rz d przedstawi  Trójstronnej Komisji do spraw Spo eczno-Gospodarczych 
wysoko  minimalnego wynagrodzenia za prac  w 2010 r. na poziomie co 
najmniej 1317 z  (wzrost o 3,2 proc.). Zaproponowana kwota zawiera 
obligatoryjny wzrost wynikaj cy z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
prac , zgodnie z przedstawion  przez Ministra Finansów prognoz  wzrostu cen 
towarów i us ug konsumpcyjnych w wysoko ci 1,0 proc. i PKB – 0,5 proc. 

Obwieszczenie 
Prezesa Rady 
Ministrów 24 
lipca 2009 r. 

 1 stycznia 2010 r. 

Za o enia do projektu ustawy 
o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zast pczej nad 
dzieckiem 

Plan nowego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin . Stopniowa likwidacja 
du ych placówek opieku czo-wychowawczych – pozostan  placówki ma e, 
specjalistyczne wychowuj ce maksymalnie 14 dzieci. Lepsza profilaktyka i 
opieka dla rodzin oraz lepsza pomoc dla rodzinnych domów dziecka. 
Wprowadzenie funkcji asystentów rodzinnych. 

30 czerwca 2009 
r. 

  

Rozporz dzenie w sprawie 
wysoko ci dochodu rodziny 
albo dochodu osoby ucz cej 
si  stanowi cych podstaw  do 
ubiegania si  o zasi ek 
rodzinny oraz wysoko ci 
wiadcze  rodzinnych. 

Wysoko  kryterium dochodowego uprawniaj cego do wiadcze  rodzinnych 
pozostaje na obecnym poziomie - podwy sza si , do poziomu nie ni szego ni  40 
proc. warto ci koszka ywno ciowego, wysoko  zasi ku rodzinnego, co 
oznacza:  
- 68 z  na dziecko w wieku do uko czenia 5 lat, 
- 91 z  na dziecko w wieku powy ej 5 roku ycia do uko czenia 18 lat, 
- 98 z  na dziecko powy ej 18 roku ycia do uko czenia 24 lat. 
Rz d zdecydowa  jednocze nie o podwy szeniu wiadczenia piel gnacyjnego o 
100 z , z 420 do 520 z . 

11 sierpnia 2009 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

15 sierpnia 2009 r. 
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Rozporz dzenie w sprawie 
realizacji przez Agencj  
Rynku Rolnego zada  
zwi zanych z wdro eniem na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej programu „Owoce w 
szkole” w roku szkolnym 
2009/2010 

W roku szkolnym 2009/2010 zaplanowano pomoc dla uczniów klas I-III, czyli 
dla ponad 1 mln dzieci. Bud et programu wynosi 12,2 mln euro, z czego rodki 
krajowe to 3 mln euro, a UE – 9,2 mln euro. Produkty zakwalifikowane do 
dystrybucji do szkó  to: jab ka, gruszki, marchew, rzodkiewki, s odka papryka, 
ogórki, soki owocowe i warzywne. Organizacj  i wdro eniem programu zajmie 
si  Agencja Rynku Rolnego. Program „Owoce w szkole” ma ukszta towa  w ród 
dzieci nawyki ywieniowe, polegaj ce na regularnym spo ywaniu owoców i 
warzyw. Chodzi tak e o podniesienie wiadomo ci spo ecznej, je li chodzi o 
zdrowe ywienie, walk  z nadwag , czy zachorowania na choroby cywilizacyjne. 

11 sierpnia 2009 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

25 sierpnia 2009 r. 

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy spo ecznej 
oraz niektórych innych ustaw. 

Wprowadza rozwi zania zapobiegaj ce zagro eniom zwi zanym z 
mo liwo ciami prowadzenia – bez zezwolenia – placówek zapewniaj cych 
ca odobow  opiek  nad osobami niepe nosprawnymi, przewlekle chorymi lub w 
podesz ym wieku. 
Nowe przepisy okre laj , e na osoby prowadz ce tego typu dzia alno  
nielegalnie wojewoda mo e na o y  kar  w wysoko ci do 20 tys. z . 
Uporz dkowano warunki op acania sk adki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe przez osoby opiekuj ce si  chorym cz onkiem rodziny.  

18 sierpnia 2009 
r. 

Po I czytaniu w 
komisjach 
sejmowych 

 

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin 
oraz ustawy o wiadczeniu 
pieni nym przys uguj cym 
osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz 
osadzonym w obozach pracy 
przez III Rzesz  i Zwi zek 
Socjalistycznych Republik 
Radzieckich 

wiadczenie pieni ne przys uguj ce osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz  i Zwi zek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich b dzie mo na wyp aci  tak e osobom, 
które nie mieszkaj  w Polsce. Projekt dostosowuje polskie prawo do orzeczenia 
Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskich z 22 maja 2008 r.  

 

15 wrze nia 2009 
r. 

23 wrze nia 
2009 r. 

1 stycznia 2010 r. 
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WZROST P AC W SEKTORZE PUBLICZNYM 
 

Nauczyciele 

Nowelizacja ustawy – Karta 
Nauczyciela 

W 2008 r. nauczyciele otrzymali 10 proc. podwy k . W 2009 wynagrodzenia 
nauczycieli wzros y o 5 proc. od stycznia i o 5 proc od wrze nia.  
W okresie 2008 - 2009 r. rednia p aca wszystkich nauczycieli wzros a o ponad 
580 z , a wynagrodzenie nauczycieli sta ystów nawet o 740 z .  
W trakcie zako czonych 3 wrze nia 2009 r. rozmów ze zwi zkami zawodowymi 
uzgodniono wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 7% od 1 wrze nia 2010 r. Do 
po owy 2010 r., po analizie sytuacji bud etowej zostan  podj te decyzje o 
wzro cie wynagrodze  nauczycieli od wrze nia 2010 r. o dodatkowy 1%, czyli z 
7 do 8%. Projektowany wzrost wynagrodzenia redniego w latach 2008 – 2010 
wynosi: 901 z  dla nauczyciela sta ysty, 783 z  dla nauczyciela kontraktowego, 
817 z  dla nauczyciela mianowanego, 1023 z  dla nauczyciela dyplomowanego. 

21 pa dziernika 
2008 r. 

21 listopada 
2008 r. 

22 stycznia 2009 r. 

S dziowie i prokuratorzy 

Nowelizacja ustawy Prawo o 
ustroju s dów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw 

P ace s dziów i prokuratorów wzros y o co najmniej 1000 z  - niezale nie od 
zajmowanego stanowiska. Pieni dze otrzymali w maju, z wyrównaniem od 
stycznia bie cego roku. 

25 listopada 2008 
r.  

20 marca 2009 8 maja 2009 r. 

S dziowie  
Rozporz dzenie Ministra 
Sprawiedliwo ci  
w sprawie funkcji oraz 
sposobu ustalania dodatków 
funkcyjnych 
przys uguj cych s dziom  

Wysoko  dodatków funkcyjnych, przys uguj cych s dziom w zwi zku z 
pe niona funkcj , jest ustalana z zastosowaniem mno ników podstawy ustalenia 
wynagrodzenia zasadniczego s dziego. W razie pe nienia wi cej ni  jednej 
funkcji s dziemu przys uguje jeden dodatek – najwy szy spo ród dodatków 
przys uguj cych z tytu u pe nienia poszczególnych funkcji. 

23 czerwca 2009 
r. 

 23 czerwca 2009 r.  
1 stycznia 2010 r. – 
mo liwo  
podwy szenia 
dodatków 
funkcyjnych o 10 – 50 
proc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



24

Prokuratorzy 

Rozporz dzenie w sprawie 
wynagrodzenia zasadniczego 
prokuratorów oraz wysoko ci 
dodatków funkcyjnych 
przys uguj cych prokuratorom 

Mno nik dla prokuratora prokuratury rejonowej, który otrzymuje wynagrodzenie 
zasadnicze w stawce pierwszej, wyniesie 2,05. Najwy szy mno nik przewidziano 
dla prokuratora prokuratury apelacyjnej, otrzymuj cego wynagrodzenie 
zasadnicze w stawce dziesi tej (3,23). Oznacza to, e prokuratorzy otrzymaj  
rednio ok. 1 tys. z  wi cej. Wysoko  dodatków funkcyjnych b dzie obliczana 

na podstawie okre lonego mno nika przeci tnego wynagrodzenia stanowi cego 
podstaw  wynagrodzenia prokuratora. W rozporz dzeniu okre lono ponadto 
wysoko  dodatku funkcyjnego dla prokuratora oddelegowanego do pe nienia 
obowi zków (lub okre lonej funkcji) poza granicami pa stwa, np. w 
organizacjach mi dzynarodowych, oraz dla zast pcy prokuratora generalnego i 
dla dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci. 

11 sierpnia 2009 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

21 sierpnia 2009 r.  
Mo liwo  
podwy szania 
dodatków 
funkcyjnych o 10-50 
proc. – 1 stycznia 2010 
r.  

Lekarze – rezydenci 

Rozporz dzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie wysoko ci 
zasadniczego wynagrodzenia 
miesi cznego lekarzy i lekarzy 
dentystów odbywaj cych 
specjalizacj  w ramach 
rezydentury 

W 2009 r. lekarze rezydenci b d  zarabia  realnie ok. 100 proc. redniej 
krajowej. Przez pierwsze dwa lata specjalizacji otrzymaj  3170 z , natomiast w 
dziedzinach priorytetowych - 3602 z . Po dwóch latach wynagrodzenie wzro nie 
do 3458 z , a w dziedzinach priorytetowych - do 3890 z . Oznacza to wzrost 
pensji w dziedzinach zwyk ych ponad 30 proc., a w priorytetowych o 50 proc. 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

4 maja 2009 r. 

Lekarze-sta y ci 
Rozporz dzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 27 marca 2009 
r. zmieniaj ce rozporz dzenie 
w sprawie sta u 
podyplomowego lekarza i 
lekarza dentysty (Dz. U. Nr 55, 
poz. 457) 

W roku 2009 wynagrodzenie zasadnicze lekarza sta ysty wzros o do wysoko ci  
2007,- z ., co stanowi wzrost o 10,03% w stosunku do roku 2008 i  wzrost o 
43,05% w stosunku do roku 2007. 
 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

6 kwietnia 2009 r. 

Administracja 

Ustawa bud etowa na 2009 r. W ustawie bud etowej zaplanowano rednioroczny wska nik wzrostu 
wynagrodze  w pa stwowej sferze bud etowej w wysoko ci 103,9%. Kwoty 
bazowe na rok 2009 dla pracowników pa stwowej sfery bud etowej, obj tych 
mno nikowymi systemami wynagrodze  wzros y o 2%, z wyj tkiem osób 
zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe. 

29 wrze nia 2008 
r. 

9 stycznia 2009 
r. 

1 stycznia 2009 r. 
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Uchwa a w sprawie 
procentowego podzia u na 
poszczególne urz dy rodków 
na wynagrodzenia, 
przewidzianych na dodatki 
specjalne w s u bie cywilnej 

Konieczno  wyp aty w 2009 r. dodatków specjalnych cz onkom korpusu s u by 
cywilnej, jako obligatoryjnych sk adników wynagrodzenia, wynika z art. 85 
ustawy o s u bie cywilnej. Poniewa  dodatki s  obligatoryjne b d  wyp acane z 
wyrównaniem od pocz tku roku. Na ich sfinansowanie zosta y przeznaczone 
rodki z rezerwy celowej w wysoko ci 72.500 tys. z  (z pochodnymi).  

6 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

 

Funkcjonariusze celni 

Rozporz dzenie Ministra 
Finansów zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie 
uposa enia zasadniczego w 
S u bie Celnej, wysoko ci  
oraz szczegó owych zasad 
przyznawania i wyp acania 
dodatków do uposa enia 
zasadniczego 

Zgodnie z zapowiedzi  premiera w styczniu 2008 r. nast pi a zmiana 
rozporz dzenia, w wyniku której funkcjonariusze celni otrzymali podwy ki w 
wysoko ci 500 z  na etat. 

18 marca 2008 r. Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a Rady Ministrów z 
dnia 16 wrze nia 2008 r. w 
sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego 
„Modernizacja S u by Celnej 
w latach 2009-2011” 

Program wieloletni zak ada przeznaczenie dodatkowych rodków z bud etu 
pa stwa m.in. na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposa e  i wynagrodze  
w S u bie Celnej. Sukcesywnie wzrasta wska nik wielokrotno ci kwoty bazowej 
stanowi cy przeci tne uposa enie funkcjonariuszy S u by Celnej do 2,72 w 2011 
roku.  

16 wrze nia 2008 
r. 

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 
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FINANSE PA STWA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Ograniczenie wzrostu d ugu publicznego 

Strategia zarz dzania d ugiem 
sektora finansów publicznych 
w latach 2009-2011 

W latach 2009-2011 utrzymane elastyczne podej cie do finansowania d ugu 
publicznego pod wzgl dem rynku i waluty.   

24 wrze nia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Strategia zarz dzania d ugiem 
sektora finansów publicznych 
w latach 2010-2012 

Strategia zarz dzania d ugiem sektora finansów publicznych w latach 2010-
2012 zawiera prognozy wielko ci pa stwowego d ugu publicznego, spójne z 
za o eniami polityki fiskalnej, przyj tymi w projekcie ustawy bud etowej na 
2010 r. W 2007 r. znaczne umocnienie z otego umo liwi o przej ciowe 
obni enie d ugu poni ej 45 proc. PKB. W 2008 r. i w pierwszej po owie 2009 r. 
d ug publiczny zacz  rosn . Powodem, oprócz os abienia z otego, by  tak e 
wzrost potrzeb po yczkowych sektora finansów publicznych w wyniku 
spowolnienia gospodarczego. Strategia zak ada, e w latach 2010-2012 relacja 
d ugu publicznego do PKB b dzie utrzymywa  si  poni ej progu 55 proc., w 
granicach 54,5-54,8 proc. Utrzymany zosta  w niej tak e cel minimalizacji 
kosztów obs ugi d ugu w d ugim horyzoncie czasu przy przyj tych 
ograniczeniach zwi zanych z ryzykiem oraz trzy wspó zale ne zadania 
zwi kszania p ynno ci, efektywno ci i przejrzysto ci rynku skarbowych 
papierów warto ciowych. 

29 wrze nia 2009 
r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Doprowadzenie w ci gu kilku lat bud etu do stanu bliskiego równowagi 

Ustawa o finansach 
publicznych 
 

Celem ustawy jest wprowadzenie jawno ci i przejrzysto ci finansów 
publicznych, a w efekcie lepsz  kontrol  wydawania pieni dzy z publicznej 
kasy. Wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Pa stwa na cztery lata 
bud etowe. 

17 pa dziernika 
2008 r. 

 

27 sierpnia 2009 
r. 

1 stycznia 2010 r. 

Przepisy wprowadzaj ce 
ustaw  o finansach publicznych 

Ustawa ma na celu wprowadzenie w ycie ustawy o finansach publicznych i 
realizacja zobowi zania makroekonomiczne przewidziane w Krajowym 
Programie Reform. 

17 pa dziernika 
2008 r. 

27 sierpnia 2009 
r. 

1 stycznia 2010 r. 

Wej cie do strefy euro jak najszybciej, ale te  w sposób bezpieczny dla obywateli i pa stwa 
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Mapa drogowa przyj cia euro 
przez Polsk  

Dokument ten stanowi plan dzia a  niezb dnych do uzyskania przez Polsk  
pe nego cz onkostwa w strefie euro. Zawiera on kalendarz realizacji 
najwa niejszych zada  (zw aszcza o charakterze technicznym) w kolejnych 
etapach przygotowa . Proces przygotowa  do przyj cia przez Polsk  euro 
podzielono na cztery etapy: pierwszy – przed w czeniem z otego do ERM II; 
drugi – od w czenia z otego do ERM II do decyzji Rady ECOFIN o uchyleniu 
derogacji; trzeci – od decyzji Rady ECOFIN o uchyleniu derogacji do momentu 
przyst pienia do strefy euro;  czwarty – wprowadzenie euro do obiegu i 
wycofanie z niego z otego. 

28 pa dziernika 
2008 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Rozporz dzenie w sprawie 
ustanowienia pe nomocnika 
rz du do spraw wprowadzenia 
euro przez Rzeczpospolit  
Polsk   

Pe nomocnik odpowiada za inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie 
dzia a  organów administracji rz dowej w zakresie przygotowania do 
wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit  Polsk . Pe nomocnik b dzie 
wspó pracowa  z administracj  rz dow  i krajowymi instytucjami w celu 
sporz dzania analiz, ocen i wniosków zwi zanych z realizacj  poszczególnych 
etapów przyj cia euro przez Polsk . 

13 stycznia 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

26 stycznia 2009 r. 

Uwarunkowania realizacji 
kolejnych etapów Mapy 
Drogowej Przyj cia euro przez 
Polsk  

Przedstawienie warunków przyst pienia do realizacji drugiego etapu Mapy 
Drogowej. Zasadniczym elementem kolejnego etapu przygotowa  do przyj cia 
wspólnej waluty jest w czenie z otego do systemu ERM II. Dokument okre la 
warunki bezpiecznego w czenia polskiej waluty do ERM II, które b d  
sprzyja  stabilno ci kursu z otego w tym mechanizmie. 

27 kwietnia 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Rozporz dzenie w sprawie 
powo ania Narodowego 
Komitetu Koordynacyjnego do 
Spraw Euro, Rady 
Koordynacyjnej oraz 
Mi dzyinstytucjonalnych 
Zespo ów Roboczych do Spraw 
Przygotowa  do 
Wprowadzenia Euro przez 
Rzeczpospolit  Polsk  

Wobec z o ono ci i wielop aszczyznowo ci procesu przygotowa  do 
wprowadzenia euro w Polsce konieczne jest utworzenie odpowiednich ram 
organizacyjno-prawnych, zapewniaj cych skuteczne i p ynne przeprowadzenie 
tego procesu. Realizacj  tego celu umo liwi m.in. powo anie Narodowego 
Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady Koordynacyjnej i 
Mi dzyinstytucjonalnych Zespo ów Roboczych do Spraw Przygotowa  do 
Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit  Polsk . 

3 listopada 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zmniejszenie deficytu bud etowego na 2008 r. w stosunku do projektu przedstawionego przez poprzedni rz d 
Ustawa bud etowa 2008 Deficyt – 24,346 mld z ; 1,9 proc. PKB (szacunkowo z wykonania bud etu); w 

ustawie zapisane 27,1 mld z .  
16 listopada 2007 
r. 

23 stycznia 2008 
r.  

1 stycznia 2008 r. 

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki fiskalnej w obliczu spowolnienia gospodarczego b d cego konsekwencj  ogólno wiatowego kryzysu finansowego 
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Ustawa bud etowa 2009 i 
projekt ustawy o zmianie 
ustawy bud etowej na 2009 r. 

Deficyt zaplanowany w Ustawie Bud etowej na 2009 r. za o ono na poziomie 
18,2 mld z . Po nowelizacji – 27,2 mld z . 

29 wrze nia 2008 
r. 

7 lipca 2009 r. 

5 grudnia 2008 r. 
 
17 lipca 2009 r. 

1 stycznia 2009 r. 
 
12 sierpnia 2009 r. – 
podpisana przez 
Prezydenta RP 

Projekt ustawy bud etowej na 
2010 r. 

Projekt zak ada dochody bud etowe w wys. 249 mld z , wydatki w wys. 301 
mld z , a deficyt w wys. 52 mld z . Deficyt ca ego sektora finansów publicznych 
ro nie jedynie o kilkana cie miliardów z otych, co wynika z nieuniknionych 
opó nionych kosztów kryzysu mi dzynarodowego. Ju  od 2011 r. b dzie on 
jednak konsekwentnie zmniejszany. Jest to wi c bud et odpowiedzialny, 
ostro ny i adekwatny do potrzeb 2010 roku. Utrzymuje si  w nim wysokie 
podwy ki dla nauczycieli (o 7% od wrze nia 2010 r. – w sumie 620 mln z ), 
waloryzacj  rent i emerytur (o 4,1% - w sumie o 5,7 mld z ), wysokie wydatki 
inwestycyjne (16 mld z , nie uwzgl dniaj c finansowania projektów z udzia em 
rodków UE) i du e wykorzystanie rodków unijnych (dochody bud etu 
rodków europejskich zosta y zaplanowane w wys. 41,8 mld z  plus 3,4 mld z  

dochodów ze rodków z UE i innych róde  niepodlegaj cych zwrotowi).  

8 wrze nia 2009 r. 

29 wrze nia 2009 
r. 

G osowanie w 
Sejmie planowane 
na dzie  18 
grudnia 2009 r. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustaw 
zwi zanych z realizacj  
wydatków bud etowych 

Projekt wprowadza zmiany zwi zane z realizacj  wydatków ustaw oko o 
bud etowych na 2010 r. m.in. pozwoli realizowa  podwy ki dla nauczycieli, 
które b d  nast powa y raz lub dwa razy w roku, a w 2010 r. przewiduje si  
podwy szenie wynagrodze  nauczycieli jednorazowo - od wrze nia. 
Nowelizacja zak ada tak e, e od 2010 r. b dzie obowi zywa  sta a zasada 
naliczania odpisu na Zak adowy Fundusz wiadcze  Socjalnych w danym roku. 

13 pa dziernika 
2009 r. 

Po I czytaniu  

Program „Wspieranie 
polskiego eksportu poprzez 
udzielanie przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego 
kredytów dla zagranicznych 
nabywców polskich towarów i 
us ug lub ich banków z ochron  
ubezpieczeniow  Korporacji 
Ubezpiecze  Kredytów 
Eksportowych SA 

Program ma zwi kszy  polski eksport poprzez u atwienie zagranicznym 
przedsi biorcom dost pu do kredytów finansuj cych zakup naszych towarów i 
us ug. B dzie to mo liwe dzi ki wzmocnieniu systemu finansowych 
instrumentów wspierania eksportu. Szacuje si , e program umo liwi wzrost 
naszego eksportu w najbli szych latach o 6,6 mld z , w szczególno ci w 
segmencie dóbr inwestycyjnych. 

28 lipca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o gwarantowanych 
przez Skarb Pa stwa 
ubezpieczeniach eksportowych 

Zaproponowane w projekcie rozwi zania umo liwi  Korporacji Ubezpiecze  
Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA) ubezpieczanie kredytów i kontraktów 
eksportowych realizowanych przez przedsi biorców powi zanych kapita owo z 
przedsi biorcami krajowymi, którzy po rednicz  w eksporcie towarów na 
zagranicznych rynkach. Do tej pory KUKE SA ubezpiecza a jedynie eksport 
realizowany przez przedsi biorców maj cych siedzib  w Polsce. Dzi ki 
przyj tym przepisom zwi kszy si  konkurencyjno  polskiego systemu 
gwarantowanych przez Skarb Pa stwa ubezpiecze  w stosunku do ofert 
proponowanych przez zagraniczne agencje ubezpieczeniowe. 

14 lipca 2009 r. 9 pa dziernika 
2009 r.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30

INWESTYCJE W ROZWÓJ, PRZEDSI BIORCZO , INNOWACYJNO  
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Inwestowanie publicznych pieni dzy w przysz o , a wi c promocja przedsi biorczo ci i innowacyjno ci 

Kierunki udzielania pomocy publicznej 
w latach 2007-2013 

W latach 2007-2013 pomoc publiczna szacowana jest na 27 mld z . 
Prawie 41 proc. tej kwoty przeznaczone zostanie na nowe inwestycje i 
tworzenie miejsc pracy w regionach, a 43 proc. otrzymaj  firmy m.in. na 
badania i rozwój, szkolenia oraz inwestycje w ochron  rodowiska. 

23 maja 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi biorczo ci oraz ustawy o 
swobodzie dzia alno ci gospodarczej  

Dzia ania Agencji rozszerzono m.in. o zadania dotycz ce: dzia alno ci 
innowacyjnej, wspierania potencja u adaptacyjnego przedsi biorców, 
badania roli mikro, ma ych i rednich firm oraz analizy barier ich 
rozwoju. 

15 stycznia 2008 
r. 

 

30 maja 2008 r. 17 lipca 2008 r. 

Projekt ustawy o Narodowym Centrum 
Bada  i Rozwoju 

Lepsze warunki prawne do efektywnego wykorzystywania potencja u 
Narodowego Centrum Bada  i Rozwoju (NCBiR). Efekt: skuteczne 
wdra anie polityki innowacyjnej pa stwa opartej na otwarto ci, 
konkurencyjno ci i przejrzysto ci. Centrum ma skupia  naukowców, 
przedsi biorców i przedstawicieli administracji rz dowej. 

2 grudnia 2008 r. Po I czytaniu  

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r. Budowanie silnych podstaw gospodarki turystycznej w Polsce poprzez 
harmonijny i zrównowa ony rozwój sektora turystycznego oraz 
wskazanie dzia a   w realizacj  których powinny by  zaanga owane 
wszystkie podmioty dzia aj ce na rzecz rozwoju turystyki w Polsce, w 
tym przedsi biorcy turystyczni. 

26 wrze nia 2008 
r.  

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a Rady Ministrów z dnia 16 
wrze nia 2008 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego 
„Modernizacja S u by Celnej w latach 
2009-2011” 

Program wieloletni pozytywnie wp ynie na rozwój S u by Celnej i 
przyczyni si  do efektywniejszego wykonywania jej zada . Dodatkowe 
rodki z bud etu pa stwa przeznaczone s  na rozwój infrastruktury ora 

zna doposa enie S u by Celnej w sprz t specjalistyczny, w tym sprz t do 
kontroli.  

16 wrze nia 
2008r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zarz dzenie nr 37 Prezesa Rady 
Ministrów z 8 maja 2009 roku 

Utworzenie Mi dzyresortowego Zespo u do spraw koordynacji zada  
Rz du okre lonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku” 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

14 maja 2009 r. 
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W listopadzie 2008 r., rz d polski 
rozpocz  z Mi dzynarodowym 
Funduszem Walutowym negocjacje 
dotycz ce przyznania Polsce Elastycznej 
Linii Kredytowej (ELK) 

Przyznanie Polsce Elastycznej Linii Kredytowej (ELK), w wysoko ci 20 
mld dolarów, pozwoli o wyrwa  Polsk  z koszyka krajów uznawanych za 
zagro one skutkami mi dzynarodowego kryzysu finansowego i 
wprowadzi o nasz kraj do tzw. „Klubu Platynowego”. Dzi ki temu uda o 
si  powstrzyma  niekontrolowane os abienie z otego oraz znacznie 
ograniczy  zmienno  kursu naszej waluty. 

Listopad 2008 r.   

System wspierania inwestycji o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki polskiej 

Okre lenie zasad udzielania pomocy publicznej z bud etu pa stwa w 
formule programu wieloletniego dla przedsi biorców realizuj cych 
projekty inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej – 
maj cych wp yw na rozwój regionalny w wyniku realizowanych 
nak adów inwestycyjnych oraz tworzonych nowych miejsc pracy w 
sektorach uznanych za priorytetowe (motoryzacja, elektronika, lotnictwo, 
biotechnologia, sektor nowoczesnych us ug, dzia alno  badawczo-
rozwojowa). 

23 wrze nia 2008 
r.  

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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OBNI ENIE POZIOMU BEZROBOCIA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

W 2012 r. obni enie bezrobocia do poziomu nie wy szego ni  rednia europejska 

Ustawa o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Zwi kszenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania 
urz dów pracy poprzez wi ksz  ró norodno  oferowanych przez nie 
form pomocy, modyfikacja systemu wyp at zasi ków, wsparcie 
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+” 

17 pa dziernika 
2008 r. 

 

19 grudnia 2008 r. 1 lutego 2009 r., 1 lipca 
2009 r. zwolnienie z 
p acenia  sk adek na 
Fundusz Pracy 
1 stycznia 2010 r. 
wi ksze zasi ki 

Ustawa o agodzeniu skutków kryzysu 
ekonomicznego dla pracowników i 
przedsi biorców 

 

P atne urlopy postojowe, indywidualny czas pracy, ograniczenie 
stosowania umów na czas okre lony – maksymalnie do 2 lat. Urlopy 
postojowe – firmy b d  wyp aca  miesi cznie równowarto  p acy 
minimalnej – 1 276 z . Pa stwo pokryje z tej sumy 551 z . 

2 czerwca 2009 r. 1 lipca 2009 r. 22 sierpnia 2009 r. 

Program Wspieranie i realizacja przez 
Agencj  Rozwoju Przemys u S.A. 
projektów i inicjatyw gospodarczych 
pobudzaj cych popyt w gospodarce 

Celem jest wsparcie rednich i du ych przedsi biorców poprzez 
zwi kszenie mo liwo ci wykorzystywania takich form finansowania 
dzia alno ci, jak: po yczki, zakup obligacji, por czenia i gwarancje oraz 
dokapitalizowanie, co powinno przyczyni  si  do dalszego wzrostu 
konkurencyjno ci polskiej gospodarki oraz do obni enia kosztów 
spo ecznych w czasie spowolnienia gospodarczego. 

26 maja 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Pakiet Antykryzysowy Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Kapita  Ludzki 

Dzia ania MRR pozwol  zasili  gospodark  kwot  niemal 700 mln z  w 
ramach Programu Kapita  Ludzki. 
W ramach pakietu antykryzysowego uczestnicy projektów 
wspó finansowanych ze rodków EFS b d  mogli skorzysta  z 
dodatkowych instrumentów zach caj cych do aktywno ci zawodowej w 
formie: 
- jednorazowego dodatku relokacyjny/mobilizacyjny w przypadku 
podj cia pracy w odleg o ci powy ej 50 km od dotychczasowego 
miejsca zamieszkania – na pokrycie kosztów dojazdu lub osiedlenia si  
w nowym miejscu.  
- jednorazowego dodatku motywacyjnego, w przypadku podj cia nowej, 
mniej p atnej pracy. Dodatek stanowi trzykrotno  ró nicy pomi dzy 
poprzedni  (wy sz ) a obecn  (ni sz ) p ac  brutto pracownika, lecz nie 
wi cej ni  4 000 z . 
Rozszerzono zakres wsparcia w ramach projektów typu outplacementu. 
Od 1 czerwca br. istnieje mo liwo  stosowania w ramach programu 
outplacementowego nowych  ww. elementów oraz przyznawania 
pracownikom zwalnianym z przedsi biorstw rodków na rozpocz cie 
dzia alno ci gospodarczej. Umo liwiono równie  realizacj  projektów 
outplacementu w formie systemowych projektów szybkiego 
reagowania, realizowanych przez samorz dy województw. 
Od 1 kwietnia mo liwe jest równie  zastosowanie przy pieszonej 
procedury oceny projektów – tzw. „szybka cie ka” – czas oceny 
wniosku zostanie skrócony do 30 dni. 
 

Nie wymaga prac 
RM 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks pracy 

Pracownicy korzystaj cy z dodatkowego urlopu macierzy skiego, 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego oraz 
z urlopu ojcowskiego b d  korzysta  z gwarancji, jakie daje 
nowelizacja Kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. Jej przepisy zacz y 
obowi zywa  od 18 stycznia 2009 r. Pracownicy, po zako czeniu 
urlopu, b d  mieli zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko 
b d  na stanowisko równorz dne z zajmowanym przed odej ciem na 
urlop, a wynagrodzenie za prac  b dzie odpowiada  temu, jakie 
otrzymywali przed odej ciem na urlop. Od 1 stycznia 2010 r. mo liwe 
b dzie korzystanie z urlopu ojcowskiego.  

21 lipca 2009 r. 5 listopada 2009 
r.  

1 stycznia 2010 r. 
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System wspierania inwestycji o 
istotnym znaczeniu dla gospodarki 
polskiej 

Okre lenie zasad udzielania pomocy publicznej z bud etu pa stwa w 
formule programu wieloletniego dla przedsi biorców realizuj cych 
projekty inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej – 
maj cych wp yw na rozwój regionalny w wyniku realizowanych 
nak adów inwestycyjnych oraz tworzonych nowych miejsc pracy w 
sektorach uznanych za priorytetowe (motoryzacja, elektronika, 
lotnictwo, biotechnologia, sektor nowoczesnych us ug, dzia alno  
badawczo-rozwojowa). 

23 wrze nia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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PRYWATYZACJA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Jawny i otwarty nabór do rad nadzorczych spó ek SP oraz wybór cz onków zarz du w drodze konkursu 

Za o enia do projektu ustawy reguluj cej 
zasady wykonywania nadzoru 
w a cicielskiego Skarbu Pa stwa  

Wprowadzenie jednolitych standardów wykonywania uprawnie  
przys uguj cych Skarbowi Pa stwa. Umo liwienie samorz dom 
terytorialnym przejmowania i wykorzystywania podmiotów z udzia em 
mienia pa stwowego.  

7 pa dziernika 
2008 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zarz dzenie Nr 45 z dnia 6 grudnia 
2007 r. Ministra Skarbu Pa stwa w 
sprawie zasad i trybu doboru 
kandydatów do sk adu rad nadzorczych 
spó ek handlowych z udzia em Skarbu 
Pa stwa oraz rad nadzorczych innych 
podmiotów prawnych nadzorowanych 
przez Ministra Skarbu Pa stwa 

Wprowadzenie jawnego i otwartego naboru kandydatów do rad 
nadzorczych  spó ek z udzia em Skarbu Pa stwa. Post powania 
kwalifikacyjne przeprowadzane s  w trybie publicznym, a og oszenie o 
naborze zamieszczane jest na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu 
Pa stwa. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

6 grudnia 2007 r. 

W pierwszym pó roczu przyj cie i og oszenie czteroletniego programu prywatyzacji 

Uchwa a, w której RM przyj a do 
wiadomo ci plan prywatyzacji na lata 
2008-2011 

W planie znalaz y si : I etap prywatyzacji Gie dy Papierów Warto ciowych 
w Warszawie SA, sprzeda  akcji BG  SA, dalsza prywatyzacja PKO BP, 
zako czenie przekszta ce  740 spó ek nadzorowanych przez MSP, 
przekszta cenia w asno ciowe 2 spó ek podlegaj cych ministrowi 
gospodarki, 16 – ministrowi obrony narodowej i 2 – ministrowi 
infrastruktury. Przekszta cenia w asno ciowe nie obejm  25 podmiotów z 
za cznika oraz 19 spó ek z grupy mediów publicznych.  

22 kwietnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie aktualizacji „Planu 
prywatyzacji na lata 2008-20011” oraz 
sprawozdanie z realizacji „Planu 
prywatyzacji na lata 2008-2011” wg 
stanu na 31 grudnia 2008 r. 

Zgodnie z przyj tym przez rz d 22 kwietnia 2008 r. „Planem prywatyzacji 
na lata 2008-2011”, w ci gu 4 lat sprywatyzowanych ma zosta  740 spó ek 
z udzia em Skarbu Pa stwa.  
Aktualizacja Planu  polega na dodaniu 62 spó ek skomercjalizowanych po 
przyj ciu dokumentu przez RM. Blisko 300 spó ek jest obecnie na ró nym 
etapie procesu prywatyzacji. Prognozowana na lata 2008-2011 wysoko  
przychodów z prywatyzacji wynosi ok. 30,3 mld z . Przychody uzyskane w 
2008 r. wynios y 2,37 mld z  wobec planowanych 2,3 mld z . 
 

10 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Precyzyjne okre lenie spó ek, które zostan  przekazane samorz dowi oraz spó ek strategicznych 

Rozporz dzenie w sprawie listy spó ek o 
istotnym znaczeniu dla porz dku 
publicznego lub bezpiecze stwa 
publicznego 

Na li cie spó ek o istotnym znaczeniu dla porz dku publicznego lub 
bezpiecze stwa publicznego znalaz o si  13 podmiotów. S  to: Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spó ka akcyjna z siedzib  w 
Warszawie, Grupa LOTOS spó ka akcyjna z siedzib  w Gda sku; Operator 
Logistyczny Paliw P ynnych spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  z 
siedzib  w P ocku, Polski Koncern Naftowy ORLEN spó ka akcyjna z 
siedzib  w P ocku; Tauron Polska Energia spó ka akcyjna z siedzib  w 
Katowicach; PGE Polska Grupa Energetyczna spó ka akcyjna z siedzib  w 
Lublinie; PSE – Operator spó ka akcyjna z siedzib  w Warszawie; 
Operator Gazoci gów Przesy owych Gaz-System spó ka akcyjna z siedzib  
w Warszawie, Przedsi biorstwo Eksploatacji Ruroci gów Naftowych 
„Przyja ” spó ka akcyjna z siedzib  w P ocku, Przedsi biorstwo 
Prze adunku Paliw P ynnych „Naftoport” spó ka z ograniczon  
odpowiedzialno ci  z siedzib  w Gda sku, PKP – Polskie Linie Kolejowe 
spó ka akcyjna z siedzib  w Warszawie; TP – Emitel spó ka z ograniczon  
odpowiedzialno ci  z siedzib  w Krakowie, Inowroc awskie Kopalnie Soli 
„Solino” spó ka akcyjna z siedzib  w Inowroc awiu. 

30 wrze nia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

12 listopada 2008 r. 

Projekt ustawy o szczególnych 
uprawnieniach ministra w a ciwego do 
spraw Skarbu Pa stwa oraz ich 
wykonywaniu w niektórych spó kach 
kapita owych lub grupach kapita owych 
prowadz cych dzia alno  w sektorach 
energii elektrycznej, ropy naftowej oraz 
paliw p ynnych 

Projekt ma na celu stworzenie silnych instytucjonalnie podstaw do ochrony 
infrastruktury krytycznej w spó kach prowadz cych dzia alno  w 
sektorach wydobycia, magazynowania, przetwarzania i przesy u ropy 
naftowej, paliw gazowych i energii elektrycznej.  Projekt ma te  na celu 
stworzenie dla MSP narz dzi do skuteczniejszej oceny dzia alno ci spó ek 
w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, w szczególno ci poprzez 
powo ywanie urz dników cznikowych oraz mo liwo  bezpo redniego i 
szybkiego wp ywania na dzia alno  spó ek w tym zakresie 

17 listopada 
2009 r. 

  

Jawno , przejrzysto  i uczciwo  przeprowadzania prywatyzacji i zabezpieczenie interesów SP, rozwoju firm , a tak e spraw pracowniczych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
komercjalizacji i prywatyzacji oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw 

Jawno  i przyspieszenie prywatyzacji oraz pozyskiwanie profesjonalnej 
kadry kierowniczej m.in. do spó ek z wi kszo ciowym udzia em Skarbu 
Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego. Wynagrodzenia 
cz onków zarz dów b d  ustalane przez rady nadzorcze. Uzale nienie ich 
zarobków od wyników ekonomiczno-finansowych osi ganych przez 
spó ki.  

29 kwietnia 2008 r. 13 czerwca 2008 r. Prezydent zawetowa  
ustaw  
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
komercjalizacji i prywatyzacji oraz 
ustawy o zasadach nabywania od Skarbu 
Pa stwa akcji w procesie konsolidacji 
spó ek sektora elektroenergetycznego 

Jawno  procesów prywatyzacji, skuteczniejsza polityka prywatyzacyjna, 
uelastycznienie trybów prywatyzacji, zniesienie ograniczenia w sprzeda y 
akcji i udzia ów SP w trybie publicznej aukcji, uregulowanie procedury 
nieodp atnego zbywania akcji spadkobiercom osób uprawnionych. 
Okre lenie sposobu upubliczniania jawnych informacji o procesie 
prywatyzacji dzi ki wprowadzeniu „karty prywatyzacji”, zamieszczanej na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP. Rozszerzenie mo liwo ci 
dokonywania bezp atnego przekazywania akcji lub udzia ów nale cych do 
Skarbu Pa stwa jednostkom samorz du terytorialnego lub zwi zkom 
jednostek samorz du terytorialnego. 

15 listopada 2008 
r. 

19 grudnia 2008 r. 12 lutego 2009 r. 

Rozporz dzenie w sprawie analizy 
spó ki, przeprowadzanej przed 
zaoferowaniem do zbycia akcji 
nale cych do Skarbu Pa stwa 

Okre lenie procedur dotycz cych analiz przedprywatyzacyjnych. 
Wprowadzenie dwóch kategorii analiz – obligatoryjnych i fakultatywnych. 
Okre lenie zakresu poszczególnych rodzajów analiz. W procesie analiz 
mo liwe jest powo ywanie trzech, niezale nych od siebie komisji (komisja 
do oceny szczególnych wymogów z zakresu obronno ci i bezpiecze stwa 
pa stwa, zlecania analiz i odbioru analiz). Zlecanie analiz nale y do 
ministra Skarbu Pa stwa. 

17 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

18 marca 2009 r. 

Rozporz dzenie w sprawie analizy 
przedsi biorstwa pa stwowego 
dokonywanej przed wydaniem 
zarz dzenia o prywatyzacji 
bezpo redniej 

W przypadku przedsi biorstw pa stwowych wykonanie analiz 
obligatoryjnych i fakultatywnych zleca organ za o ycielski 
przedsi biorstwa pa stwowego. 

17 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

12 marca 2009 r. 
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Rozporz dzenie w sprawie 
szczegó owego trybu zbywania akcji 
Skarbu Pa stwa 

Okre lenie szczegó owego trybu zbywania akcji oraz warunków, jakie 
powinny spe nia : oferta zbycia akcji, zaproszenie do sk adania ofert 
nabycia akcji oraz zaproszenie do negocjacji, które mog  dotyczy  
zobowi za  inwestycyjnych, zobowi za  zwi zanych z ochron  
rodowiska, a tak e zobowi za  dotycz cych ochrony interesów 

pracowników i innych osób zwi zanych ze spó k . Rozwi zania 
zapewniaj  jawno  i przejrzysto  procesu prywatyzacji. Ujednolicenie 
terminologii: „rokowania” zast piono poj ciem „negocjacji”, „minimalna 
cena sprzeda y” zosta a zast piona poj ciem „ceny wywo awczej”. Zmiana 
sposobu wyboru przewodnicz cego komisji powo anej do przeprowadzenia 
przetargu oraz aukcji. Okre lenie zasad wyboru zast pcy 
przewodnicz cego i sekretarza komisji. 

17 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

19 marca 2009 r. 

Rozporz dzenie Ministra Skarbu 
Pa stwa w sprawie wzoru karty 
prywatyzacji  

Rozporz dzenie okre la wzór karty prywatyzacyjnej w postaci której s  
gromadzone i upubliczniane podstawowe informacje o prowadzonych 
post powaniach prywatyzacyjnych. Rozwi zanie to zapewni dost p do 
informacji o prowadzonych procesach prywatyzacyjnych. Przyczyni si  do 
zwi kszenia ich jawno ci i przejrzysto ci, a w konsekwencji do 
podniesienia poziomu spo ecznej akceptacji dla prywatyzacji. 

2 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

3 kwietnia 2009 r. 

Przeznaczenie cz ci przychodów z prywatyzacji na cele istotne dla obywateli, w szczególno ci Fundusz Rezerwy Demograficznej („Bezpieczna emerytura”) 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie 
ubezpiecze  spo ecznych 

Fundusz Rezerwy Demograficznej jest zasilany przychodami z 
prywatyzacji (40 proc. przychodów po dokonaniu odpisu na Fundusz 
Reprywatyzacji). 

2 grudnia 2008 r. 9 stycznia 2009 r. 29 stycznia 2009 r. 

Ograniczenie listy przedsi biorstw uznawanych za strategiczne. 

Rozporz dzenie w sprawie listy spó ek o 
istotnym znaczeniu dla porz dku 
publicznego lub bezpiecze stwa 
publicznego 

Z listy spó ek o istotnym znaczeniu dla porz dku publicznego lub 
bezpiecze stwa publicznego zosta y wykre lone: Spó ka BOT – Górnictwo 
i Energetyka SA, KGHM Polska Mied  SA, Telekomunikacja Polska SA, 
Exatel SA i Polkomtel SA.  
 
 
 
 
 
 
 

30 wrze nia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

12 listopada 2008 r. 
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Przyspieszenie prywatyzacji 

Wniosek o wyra enie zgody na 
rozpocz cie prywatyzacji jednoosobowej 
spó ki Skarbu Pa stwa dzia aj cej pod 
firm  PGE Polska Grupa Energetyczna 
SA z siedzib  w Lublinie  

Pierwszy etap prywatyzacji Polskiej Grupy Energetycznej SA (PGE SA) 
polega na podwy szeniu kapita u zak adowego w trybie oferty publicznej 
nowej emisji akcji na Gie dzie Papierów Warto ciowych. W dniu 6 
listopada 2009 r. na WGPW S.A. odby  si  debiut praw do akcji PGE S.A. 

7 pa dziernika 
2008 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wniosek Ministra Skarbu Pa stwa do 
Rady Ministrów w sprawie zmiany 
Programu dla elektroenergetyki w 
zakresie prywatyzacji Grupy Tauron PE 
S.A. 

Umo liwienie Ministrowi Skarbu Pa stwa wyboru najkorzystniejszej 
cie ki prywatyzacji spó ki maj c na uwadze sytuacj  na rynkach 

kapita owych i plany rozwoju Grupy. 

15 lipca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie aktualizacji Planu 
prywatyzacji na lata 2008-2011 w 
odniesieniu do lat 2009-2010 w kierunku 
przyspieszenia procesów prywatyzacji. 

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2009 r. przyj a 
dokument pt. Kluczowe spó ki do prywatyzacji w latach 2009-2010 – 
Aktualizacja „Planu prywatyzacji na lata 2008-2011”. Opracowana w 
Ministerstwie Skarbu Pa stwa aktualizacja listy zamierze  
prywatyzacyjnych na lata 2009–2010 wskazuje 54 wyselekcjonowane 
podmioty (w tym 15 spó ek, których prywatyzacja planowana jest do ko ca 
2009r. oraz 39 do sprywatyzowania w 2010 r.), co do których 
zaproponowano bardziej efektywne tryby prywatyzacji w celu  
przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych, umo liwiaj ce zbycie akcji 
lub udzia ów w istniej cych warunkach przy jednoczesnym skróceniu 
czasu uzyskania przychodu prywatyzacyjnego. Obecna aktualizacja cz ci 
planu prywatyzacji dotyczy w szczególno ci spó ek z najwa niejszych 
sektorów – takich jak instytucje finansowe, energetyka, chemia i przemys  
naftowy. 

11 sierpnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Tekst jednolity Planu prywatyzacji  na 
lata 2008-2011 

Rada Ministrów zobowi za a Ministra Skarbu Pa stwa do przygotowania i 
przed o enia tekstu jednolitego Planu prywatyzacji  na lata 2008-2011 
przyj tego w dniu 22 kwietnia 2008 r. uwzgl dniaj cego aktualizacje Planu 
przyj te przez Rad  Ministrów do wiadomo ci dnia 10 lutego 2009 r. oraz 
dnia 11 sierpnia 2009 r. Opracowany w Ministerstwie Skarbu Pa stwa 
tekst jednolity Planu prywatyzacji  na lata 2008-2011 zosta  w dniu 19 
pa dziernika 2009 r. przekazany do Sekretarza Rady Ministrów. 

11 sierpnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Uchwa a w sprawie aktualizacji „Planu 
prywatyzacji na lata 2008 – 2011”, 
przed o ona przez ministra skarbu 
pa stwa. 

Uchwa a w sprawie przy pieszenia procesu prywatyzacji. Prywatyzacja 
powinna pomóc wielu spó kom Skarbu Pa stwa znajduj cym si  w trudnej 
sytuacji ekonomiczno-spo ecznej i uczyni  przedsi biorstwa bardziej 
efektywnymi. Prywatyzacja b dzie wspiera  nasz  gospodark  oraz 
zwi kszy wp ywy do bud etu w latach 2009-2010. 

11 sierpnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
por czeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Pa stwa oraz niektóre osoby 
prawne oraz ustawy o komercjalizacji i 
prywatyzacji. 

Opracowany w Ministerstwie Skarbu Pa stwa projekt zmiany ustawy ma 
na celu usprawnienie lub wr cz umo liwienie przeprowadzenia procesów 
prywatyzacyjnych w spó kach, których akcje/udzia y zosta y wyodr bnione 
i przekazane do zasobu maj tkowego Skarbu Pa stwa przeznaczonego na 
zaspokojenie roszcze  z tytu u por cze  i gwarancji udzielanych przez 
Skarb Pa stwa. 
Istot  projektu jest wprowadzenie obowi zku przekazywania z przychodów 
z prywatyzacji kwoty rodków pieni nych, w wysoko ci nie mniejszej od  
0,5% cznej kwoty por cze  i gwarancji udzielonych w roku poprzednim, 
na rachunek rezerw por czeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pa stwa w 
miejsce corocznego obowi zku wyodr bniania akcji/udzia ów spó ek 
Skarbu Pa stwa do zasobu maj tkowego. Jednocze nie projekt ustawy 
zak ada umo liwienie ministrowi w a ciwemu do spraw Skarbu Pa stwa 
zbywania wszystkich akcji/udzia ów z zasobu maj tkowego co pozwoli na 
ujednolicenie i zoptymalizowanie procedury prywatyzacji. 

27 pa dziernika 
2009 r. 

Trwaj  prace w 
Komisji Sejmowej 

 

Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie 
szczegó owego trybu zbywania akcji 
Skarbu Pa stwa, przed o one przez 
ministra skarbu pa stwa. 

Nowelizacja rozporz dzenia zak ada, e zbywanie akcji Skarbu Pa stwa w 
trybie aukcji og oszonej publicznie mo e by  przeprowadzone równie  w 
formie aukcji elektronicznej. Takie rozwi zanie otwiera nowe mo liwo ci 
w procesie prywatyzacji, bo pozwala nie tylko na szersze dotarcie z ofert  
prywatyzacyjn  do ró nych podmiotów, ale równie  powoduje wi ksz  
jawno  i przejrzysto  post powa . 

28 lipca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie pomocy 
publicznej udzielanej w procesach 
prywatyzacji, przed o one przez 
ministra skarbu pa stwa. 

Doprecyzowano istniej ce zasady udzielania przedsi biorcom 
bezgotówkowej pomocy regionalnej na rozwój nowych inwestycji. 
Zmienione przepisy tworz  skuteczniejszy system zach t inwestycyjnych. 
Konieczno  nowelizacji obowi zuj cych regulacji wynika z potrzeby 
dostosowania do nowych wymogów unijnych 

4 sierpnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Wniosek o wyra enie zgody na 
wniesienie nale cych do Skarbu 
Pa stwa udzia ów jednoosobowej spó ki 
Skarbu Pa stwa Operator Logistyczny 
Paliw P ynnych Spó ka z o.o. z siedzib  
w P ocku do innej jednoosobowej spó ki 
Skarbu Pa stwa Przedsi biorstwa 
Eksploatacji Ruroci gów Naftowych 
„Przyja ” Spó ka Akcyjna z siedzib  w 
P ocku, na podwy szenie kapita u 
zak adowego w zamian za obj cie akcji 
w podwy szonym kapitale zak adowym, 
przed o ony przez ministra skarbu 
pa stwa. 

Koncentracja polegaj ca na przej ciu przez PERN kontroli nad spó k  
OLPP oznacza  b dzie utworzenie Grupy Kapita owej PERN „Przyja ” 
SA, która nie b dzie odbiega  poziomem od podobnych grup kapita owych 
istniej cych w Europie w bran y paliw p ynnych. 
Po czenie w grupie kapita owej obu przedsi biorstw jest te  korzystne z 
punktu widzenia interesów pa stwa, szczególnie je li chodzi o 
bezpiecze stwo energetyczne kraju i zapewnienie dostaw paliw p ynnych 
na rynek. 10 listopada 2009 r. zawarto Umow  przeniesienia udzia ów 
Skarbu Pa stwa w spó ce „Operator Logistyczny Paliw P ynnych” Spó ka 
z ograniczon  odpowiedzialno ci  z siedzib  w P ocku („OLPP”) do PERN 
„Przyja '' S.A. Po czenie obu przedsi biorstw w grupie kapita owej jest 
te  korzystne dla zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego kraju. 

15 wrze nia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wsparcie prywatyzacji poprzez 
udzielanie por cze  i gwarancji 
spó kom z udzia em pracowników i 
jednostek samorz du terytorialnego 
(spó kom aktywno ci obywatelskiej), 
przed o one przez ministra gospodarki. 

Dokument dotyczy wsparcia prywatyzacji poprzez udzielanie gwarancji i 
por cze  spó kom aktywno ci obywatelskiej, tj. spó kom z udzia em m.in. 
pracowników i jednostek samorz du terytorialnego. Por czenia maj  by  
udzielane na zasadach rynkowych, a kredyt ma by  udzielany przez banki 
komercyjne. Rz d chce wesprze  inicjatywy pracownicze w procesach 
prywatyzacyjnych i upad o ciowych. 

20 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



42

BEZPIECZE STWO ENERGETYCZNE 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Realizacji polityki bezpiecze stwa energetycznego, jako gwarancji niezak óconych dostaw no ników energii po akceptowalnych cenach przy trosce o ekologi  
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w winouj ciu  

 

Projekt ustawy przewiduje zbudowanie w winouj ciu terminalu do odbioru 
skroplonego gazu ziemnego. Szacuje si , e inwestycja pozwoli od 2014 r. 
odbiera  5,0 mld m³ gazu rocznie. Projekt ustawy przewiduje uproszczenie i 
skrócenie procedur administracyjnych zwi zanych z przygotowaniem i 
realizacj  przedsi wzi cia.  

18 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. 4 czerwca 2009 r. 

Umowa z Katarem na dostaw  
skroplonego gazu LNG 

D ugoterminowa umowa z Katarem zosta a zawarta na 20 lat; ma 
obowi zywa  od 2014 r. do 2034 r. Przewiduje si  dostarczanie 1,5 mld 
m sze c. gazu LNG rocznie. 

29 czerwca 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Rozporz dzenie w sprawie ustanowienia 
pe nomocnika rz du do spraw polskiej 
energetyki j drowej 

Pe nomocnik rz du ma przedstawia  projekty programu polskiej energetyki 
j drowej, w którym zawarte b d  m.in. informacje na temat liczby, 
wielko ci i mo liwych lokalizacji elektrowni j drowych.  

12 maja 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

14 maja 2009 r. 

Uchwa a w sprawie dzia a  
podejmowanych w zakresie rozwoju 
energetyki j drowej  

 

Przygotowany zostanie program polskiej energetyki j drowej. Rz d 
zobowi za  ministra skarbu do zapewnienia wspó pracy PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej SA przy przygotowaniu i realizacji programu. 

13 stycznia 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Informacja o prowadzonych i 
inicjowanych kierunkach dzia a  rz du 
na rzecz bezpiecze stwa  energetycznego 
kraju w obszarach gazu ziemnego i 
energetyki j drowej  

Dzia ania o znaczeniu priorytetowym dla energetyki to: elektrownie 
j drowe, gazoport, magazyny gazu ziemnego, magazyny ropy naftowej i 
paliw, zwi kszenie polskiego wydobycia gazu ziemnego, rozbudowa 
gazowego po czenia mi dzysystemowego z Niemcami w Lasowie, ocena 
warunków wdra ania po czenia mi dzysystemowego z Dani  i dodatkowo 
z szelfem Morza Pó nocnego, ocena warunków wdra ania po czenia Polski 
z gazoci giem Nabucco poprzez hub gazowy w Baumgarten (Austria). 

13 stycznia 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Ramowy harmonogram dzia a  dla 
energetyki j drowej 

W styczniu 2009 r. rz d podj  uchwa  dotycz c  rozwoju energetyki 
j drowej, w której zadeklarowano, e w 2020 roku zostanie uruchomiony 
pierwszy blok elektrowni j drowej. Harmonogram prac na rzecz wdro enia 
dzia a  dotycz cych powstania tej inwestycji zosta  przygotowany przez 
pe nomocnika rz du do spraw polskiej energetyki j drowej. Dzia ania 
zosta y podzielone na 4 etapy: 
• do 31 grudnia 2010 r. rz d powinien przyj  Program polskiej energetyki 
j drowej.  
• od stycznia 2011 r. do ko ca grudnia 2013 r. przewiduje si  prace 
zwi zane z lokalizacj  i zawarcie kontraktu na budow  pierwszej elektrowni 
j drowej.  
• od stycznia 2014 r. do ko ca grudnia 2015 r. ma nast pi  wykonanie 
projektu technicznego elektrowni i uzyskanie wszystkich niezb dnych i 
zgodnych z prawem uzgodnie . 
• budowa elektrowni rozpocznie si  z pocz tkiem stycznia 2016 r. i b dzie 
trwa  do ko ca grudnia 2020 r 

11 sierpnia 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie przyznania, z ogólnej 
rezerwy bud etowej, rodków 
finansowych ministrowi gospodarki z 
przeznaczeniem na realizacj  zada  
zwi zanych z rozwojem polskiej 
energetyki j drowej oraz prezesowi 
Pa stwowej Agencji Atomistyki z 
przeznaczeniem na zapewnienie 
bezpiecze stwa j drowego i ochrony 
radiologicznej kraju przy stosowaniu 
promieniowania jonizuj cego 

Powo anie w 2009 r. pe nomocnika rz du ds. polskiej energetyki j drowej 
oraz przyj cie uchwa y w sprawie rozwoju energetyki j drowej i budowy 
pierwszych w Polsce elektrowni j drowych, skutkuj  przeznaczeniem na te 
cele niezb dnych rodków finansowych. W bud ecie Ministerstwa 
Gospodarki na rok 2009 nie zaplanowano wydatków zwi zanych m.in. z 
przygotowaniem nowych rozwi za  infrastruktury technicznej w zakresie 
wykorzystania energii j drowej i j drowego cyklu paliwowego. 
W zwi zku z tym zdecydowano o przyznaniu, z ogólnej rezerwy 
bud etowej, 3.676.000 z , które zostan  jeszcze w bie cym roku 
wykorzystane na rozwój polskiej energetyki j drowej. 

13 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Rozporz dzenie w sprawie nadania 
Pa stwowemu Instytutowi 
Geologicznemu w Warszawie statusu 
pa stwowego instytutu badawczego 

Pa stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie otrzyma status pa stwowego 
instytutu badawczego. Instytut b dzie skuteczniej wspiera  strategiczne cele 
pa stwa dotycz ce bezpiecze stwa energetycznego.  

24 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

4 kwietnia 2009 r. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
energetyczne oraz o zmianie innych 
ustaw  

Zapewnienie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej. Operator systemu 
przesy owego realizuje w pierwszej kolejno ci dzia ania s u ce 
zapewnieniu bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej. Do projektu 
w czono przepisy, które b d  wspiera y rozwój instalacji wytwarzania 
biogazu rolniczego i umo liwi  jego dostarczanie do dystrybucyjnych sieci 
gazowych.  

12 maja 2009 r. Trwaj  prace w 
Sejmie 

 

Zarz dzenie nr 19 Prezesa Rady 
Ministrów z 26 lutego 2008 r. 

Powo anie Zespo u ds. Polityki Bezpiecze stwa Energetycznego. Zespó  ma 
koordynowa  dzia ania administracji dotycz ce bezpiecze stwa 
energetycznego pa stwa. 

26 lutego 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

26 lutego 2008 r. 

Uchwa a w sprawie „Polityki 
energetycznej Polski do 2030 r.” i Raport 
na temat szacowanych kosztów realizacji 
polityki energetycznej Polski do 2030 r. - 
dokumenty przed o one przez ministra 
gospodarki.  

Realizacja polityki energetycznej ma zwi kszy  bezpiecze stwo 
energetyczne kraju, przy zachowaniu zasady zrównowa onego rozwoju. 
Polityka ta wpisuje si  w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” i 
odpowiada celom odnowionych: Strategii Lizbo skiej i Strategii 
Zrównowa onego Rozwoju Unii Europejskiej. 

10 listopada 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wspieranie wszelkich projektów infrastrukturalnych UE mog cych podwy szy  poziom bezpiecze stwa energetycznego kontynentu (w interesie Polski) 

Recovery Plan Dzi ki determinacji cz ci pa stw cz onkowskich wspieranych przez Polsk  
projekt Nabucco uzyska  dofinansowanie w wysoko ci 200 mln euro w 
ramach tzw. Recovery Plan, co znacz co przyspieszy jego realizacj . 
Dodatkowo w ramach Programu dofinansowanie w wysoko ci 180 mln euro 
zosta o przyznane dla projektu wychwytywania i magazynowania 
dwutlenku w gla w PGE Elektrowni Be chatów S.A. Polska rozpocz a 
starania o uzyskanie rodków na realizacj  projektów na rozbudow  systemu 
przesy owego tj. interkonektory oraz terminalu LNG 

Szczyt RE 19-20 
marca 2009 r. 
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DROGI, AUTOSTRADY, KOLEJ 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Przyspieszenie budowy obwodnic i autostrad 
Rozporz dzenie w sprawie ustalenia 
Programu rzeczowo-finansowego dla 
inwestycji drogowych realizowanych 
z wykorzystaniem rodków 
Krajowego Funduszu Drogowego na 
2008 r. 

Projekty przeznaczone do realizacji w 2008 w ca o ci finansowane ze 
rodków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Wyj tek: budowa 

drogi S-69 ywiec-Zwardo  wspó finansowana z po yczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,     a     przebudowa     drogi     79  
Warszawa-Piaseczno, wspó finansowana przez partnera prywatnego. 

12 lutego 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

25 lutego 2008 r. z 
moc  od dnia 1 
stycznia 2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (spec ustawa 
drogowa) 

Uproszczenie    procedur    oraz    przyspieszenie    prac     zwi zanych  
z przygotowaniem inwestycji drogowych. Dwie odr bne decyzje (o 
ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budow ), zast pione 
jedn  decyzj  zezwolenia na realizacj  inwestycji drogowej. Jest ona 
wydawana, w ci gu trzech miesi cy od dnia z o enia wniosku. 

21 maja 2008 r. 25 lipca 2008 r. 10 wrze nia 2008 r. 

Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie ustalenia 
programu rzeczowo-finansowego dla 
inwestycji drogowych realizowanych 
z wykorzystaniem rodków 
Krajowego Funduszu Drogowego na 
rok 2008 

Aktualizacja Programu polega na dodaniu jako ród a finansowania  
rodków bud etu pa stwa.  

4 listopada 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

17 listopada 2008 r. 

Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie ustalenia 
Programu rzeczowo-finansowego dla 
inwestycji drogowych realizowanych 
z wykorzystaniem rodków 
Krajowego Funduszu Drogowego na 
rok 2008 

Okre la planowany w 2009 r. zakres oraz terminy udzielenia gwarancji 
Skarbu Pa stwa dla wyp at ze rodków Krajowego Funduszu 
Drogowego w odniesieniu do Etapu II - odcinek autostrady A-1 Nowe 
Marzy-Toru . Stwarza podstawy prawne do udzielenia przez Skarb 
Pa stwa gwarancji wyp at   ze   rodków   KFD   na   budow    i 
eksploatacj  autostrady Al Nowe Marzy - Toru  (w ze  „Czerniewice'). 

10 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

31 grudnia 2008 r. 
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Rozporz dzenie w sprawie ustalenia 
programu rzeczowo–finansowego dla 
inwestycji drogowych realizowanych z 
wykorzystaniem rodków Krajowego 
Funduszu Drogowego na rok 2009  

Program okre la m.in.: drogowe projekty inwestycyjne realizowane 
przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad oraz wskazuje 
przewidywan  wysoko  i ród a ich finansowania z KFD i bud etu 
pa stwa; przewidywan  wysoko  kredytów wymaganych do 
zaci gni cia lub obligacji wymaganych do wyemitowania przez BGK 
na rzecz KFD; projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji przez 
spó ki, o których mowa w ustawie o autostradach p atnych oraz o 
Krajowym Funduszu Drogowym; zakres i termin gwarancji oraz 
por cze  Skarbu Pa stwa dla wyp at z KFD dla odcinka autostrady 
p atnej A1 Gda sk – Toru . 

10 lutego 2009 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

25 lutego 2009 r.  
z moc  od dnia  
1 stycznia 2009 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
autostradach p atnych oraz Krajowym 
Funduszu Drogowym oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Wprowadzenie elastycznego modelu finansowania dróg krajowych przy 
zapewnieniu efektywnego wykorzystania w Programie rodków 
finansowych z bud etu UE przewidzianych na realizacj  inwestycji w 
zakresie dróg o najwy szym standardzie, a tak e koncentracji w ramach 
KFD wszystkich rodków przeznaczonych na inwestycje drogowe. 
Projektowany system finansowania dróg krajowych zapewni 
odpowiedni poziom finansowania realizacji zada  unijnych, jak równie  
innych ni  „unijne” inwestycji drogowych obj tych Programem.  
 

17 marca 2009 r. 22 maja 2009 r. 8 czerwca 2009 r. 

Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie ustalenia 
Programu rzeczowo-finansowego dla 
inwestycji drogowych realizowanych z 
wykorzystaniem rodków Krajowego 
Funduszu Drogowego na rok 2009 

Zapewnienie rodków na sfinansowanie budowy autostrady p atnej A2 
na odcinku ód -Warszawa (Stryków-Konotopa) przez Generaln  
Dyrekcj  Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg na budow  tego 
odcinka zosta  og oszony 27 marca br., a podpisanie umów ma nast pi  
we wrze niu 2009 r.  

31 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

6 kwietnia 2009 r., z 
moc  od dnia 25 marca 
2009 r. 

Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie ustalenia 
Programu rzeczowo-finansowego dla 
inwestycji drogowych realizowanych z 
wykorzystaniem rodków Krajowego 
Funduszu Drogowego na 2009 r. 

Pozyskanie rodków finansowych na wykonanie projektów drogowych. 
BGK zaci ganie na ten cel kredyty z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie odcinków: So nica-Gorzyczki 
(47,8 km), Zgorzelec-Krzy owa (51,4 km) oraz Klucz-Kijewo (8 km). 
Aktualizacja wydatków na: autostrad  A2 w ze  Stryków II-w ze  
Stryków I wraz z cznikiem do drogi nr 14, autostrad  A1 So nica-
Gorzyczki, autostrad  A2 Stryków-Konotopa. 

5 maja 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

20 maja 2009 r. 
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Uchwa a w sprawie upowa nienia 
Ministra Finansów do podpisania 
Umowy Finansowej pomi dzy 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a 
Rzecz pospolit  Polsk , pod nazw  
Obwodnica Warszawy - Projekt TEN 

Upowa nienie Ministra Finansów do podpisania Umowy Finansowej 
pomi dzy Europejskim   Bankiem   Inwestycyjnym   (EBI)   a  
Rzecz pospolit  Polsk , pod  nazw  Obwodnica  Warszawy  -   Projekt  
TEN, na mocy której EBI ustanowi na rzecz Polski kredyt. Projekt 
polega na zaprojektowaniu oraz budowie dwóch z pi ciu odcinków 
drogi ekspresowej tworz cych planowan  obwodnic  Warszawy o d . 
84 km:  odcinek S2 o d . 10,4 km pomi dzy w z em Konotopa i 
Pu awska oraz odcinka S8 pomi dzy w z em Konotopa i Pow zkowska. 
Oprócz tego dla odcinka S2 przewiduje si  finansowanie ze rodków  
Unii   Europejskiej.   Pozosta e   rodki   zostan    zapewnione  z 
Krajowego Funduszu Drogowego. 

12 maja 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

12 maja 2009 r. 

Umowa na finansowanie autostrady A2 Rada Ministrów m.in. zobowi za a Ministra Infrastruktury do 
podpisania w imieniu Skarbu Pa stwa Umowy Bezpo redniej oraz 
Umowy dotycz cej Rozliczenia pomi dzy Skarbem 
Pa stwa a AWSA II jako umów zwi zanych z zabezpieczeniem 
kredytów, udzielanych AWSA II przez banki finansuj ce projekt.   

Podpisana 29 
czerwca 2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie udzielenia Gda sk 
Transport Company S.A. gwarancji 
wyp at rodków Krajowego Funduszu 
Drogowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w zakresie wynikaj cym z 
umowy o budow  i eksploatacj  
autostrady Al w zakresie dotycz cym 
Etapu II Nowe Marzy - Czerniewice 

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów uzgodniony z 
Ministrem Infrastruktury, w imieniu Skarbu Pa stwa, udziela gwarancji 
Gda sk Transport Company S.A. wyp at rodków  Krajowego 
Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
wynikaj cych z umowy o budow  i eksploatacj  autostrady A1 w 
zakresie Etapu II w wysoko ci koniecznej do sp aty wszystkich 
zobowi za  GTC S.A. zaci gni tych w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym, Nordnic Investment Bank oraz AB Svensk 
ExportKredit (publ) na   cz ciowe   sfinansowanie   budowy   
autostrady  Al  w zakresie Etapu II na odcinku Nowe Marzy – 
Czerniewice. Maksymalna kwota Gwarancji dla Etapu II wynosi 1,284 
mld euro. Gwarancja dla Etapu II wygasa 30 czerwca 2043 r. Rada 
Ministrów  upowa nia  Ministra   Finansów   do   podpisania, w imieniu 
Skarbu Pa stwa,  umowy   gwarancji, w zakresie Gwarancji dla Etapu 
II, oraz innych dokumentów zwi zanych z Gwarancj  dla Etapu II, a 
tak e do podpisywania zmian umowy gwarancji i innych dokumentów 
zwi zanych z Gwarancj  dla Etapu II. 

30 czerwca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych. 

30 czerwca 2009 r. 
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Uchwa a w sprawie udzielenia 
gwarancji wykonania zobowi za  
wynikaj cych z wyemitowania przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
obligacji przeznaczonych na 
sfinansowanie inwestycji drogowych 
realizowanych z wykorzystaniem 
rodków Krajowego Funduszu 

Drogowego 

Rada Ministrów udzieli a gwarancji zobowi za  wynikaj cych z 
wyemitowanych obligacji o warto ci nominalnej 600 mln z , 
przeznaczonych na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach 
programów oraz inwestycji wieloletnich, a tak e zada  wynikaj cych 
z planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego. Gwarancja 
zosta a udzielona do cznej kwoty 750 mln z  i wygasa z dniem 
31 marca 2013 r. 

28 lipca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

31 lipca 2009 r.  zosta a 
podpisana Umowa 
Gwarancji. 

Uchwa a w sprawie udzielenia 
gwarancji wykonania zobowi za  
wynikaj cych z wyemitowania przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
obligacji przeznaczonych na 
sfinansowanie inwestycji drogowych 
realizowanych z wykorzystaniem 
rodków Krajowego Funduszu 

Drogowego 

Rada Ministrów udzieli a gwarancji zobowi za  wynikaj cych z 
wyemitowanych obligacji o warto ci nominalnej 7 250 mln z , 
przeznaczonych na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach 
programów oraz inwestycji wieloletnich, a tak e zada  wynikaj cych 
z planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego. Gwarancja 
zosta a udzielona do cznej kwoty 13 050 mln z  i wygasa z dniem 
30 czerwca 2025 r. 

2 wrze nia 2009 r.  Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych 

Nowe przepisy dotycz  okre lenia docelowej sieci dróg szybkiego 
ruchu w pó nocno-wschodniej Polsce. Zmieni y si  przebiegi dwóch 
dróg ekspresowych S8 i S19 oraz przewidziano powstanie nowej drogi 
S61 (tzw. Via Baltica).  

Droga ekspresowa S8 pokrywa si  z I Paneuropejskim Korytarzem 
Transportowym, tzw. Via Baltica, ustanowionym w 1994 r. i zapisanym 
w Traktacie Akcesyjnym. Strona polska zosta a zobowi zana do 
opracowania schematu tego korytarza, w tym równie  do 
przygotowania innych wariantów jego przebiegu. Najkorzystniejszy 
okaza  si  wariant 42, z nast puj c  tras : Budzisko – Suwa ki – Raczki 
– E k – Szczuczyn – Stawiski - om a – Ostrów Mazowiecka – 
Wyszków – Radzymin – Warszawa. B dzie to droga szybkiego ruchu 
S61. Zmiany w uk adzie dróg ekspresowych w województwie 
podlaskim pozwol  zachowa  ruch regionalny i lokalny oraz omin  
Puszcz  Knyszy sk  od strony zachodniej. 

 

 

20 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

24 listopada 2009 r. 

Po czenie miast - aren mistrzostw Europy 2012 sieci  szybkich dróg 
Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie ustalenia 
Programu rzeczowo-finansowego dla 
inwestycji drogowych realizowanych 
z wykorzystaniem rodków 
Krajowego Funduszu Drogowego na 
rok 2009 

Umo liwienie dochowania terminów budowy autostrady i wywi zanie 
si  z zobowi za  zwi zanych z organizacj  po cze  sieci drogowej dla 
celów turnieju UEFA EURO 2012. 

31 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

z dniem og oszenia,  
z moc  obowi zuj c  
od 25 marca 2009 r. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
przygotowaniu fina owego turnieju 
Mistrzostw Europy w Pi ce No nej 
UEFA EURO 2012 oraz o zmianie 
innych ustaw 

Eliminacja barier prawnych spowalniaj cych cykl inwestycyjny oraz 
wprowadzenie mo liwo ci wyboru trybu przygotowania inwestycji 
zgodnie z wol  inwestora. Po czenie etapów lokalizacji i 
wyw aszczenia w jednej decyzji. Wysoko  odszkodowania za 
wyw aszczenie nieruchomo ci b dzie ustalana w drodze negocjacji lub 
odr bnej decyzji. 
Odszkodowanie za wyw aszczeniem ma by  wy sze od warto ci 
ustalonej przez rzeczoznawc  maj tkowego o 5 proc. B dzie to 
mo liwe, je li dotychczasowy w a ciciel lub u ytkownik wieczysty  
przeka e wyw aszczan  nieruchomo  w ci gu 30 dni od daty 
ostatecznej decyzji o lokalizacji  inwestycji   lub  od  daty   dor czenia  
zawiadomienia o nadaniu  tej  decyzji  rygoru  natychmiastowej  
wykonalno ci. 

27 kwietnia  2009 
r. 

28 sierpnia 2009 r. 15 pa dziernika 2009 r. 

Eliminacja barier proceduralnych i prawnych hamuj cych szybkie inwestycje infrastrukturalne 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw 

Uproszczenie procedur i przyspieszenie prac zwi zanych z 
przygotowaniem inwestycji drogowych. Okre lenie zasad post powania 
poprzedzaj ce rozpocz cie robót budowlanych. Dwie odr bne decyzje 
(o ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budow ), które 
obecnie s  wydawane inwestorom przed rozpocz ciem przedsi wzi cia 
drogowego, zast pione zosta y jedn  decyzj  - zezwoleniem na 
realizacj  inwestycji drogowej.  

21 maja 2008 r. 25 lipca 2008 r. 10 wrze nia 2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
transporcie kolejowym Wprowadza  przepisy zak adaj c przyspieszenie budowy, przebudowy i 

modernizacji linii kolejowych o znaczeniu pa stwowym oraz okre la 
zasady wyw aszcze  i wyp at odszkodowa  dla w a cicieli 
nieruchomo ci po o onych na trasie ich przebiegu. 

16 wrze nia 2008 r. 6 grudnia 2008 r. 22 stycznia 2009 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
zamówie  publicznych oraz ustawy o 
kosztach s dowych w sprawach 
cywilnych 

 

Projekt nowelizacji ustawy przyspiesza post powania o zamówienia 
publiczne. Skróci si  np. termin na danie wyja nie  od 
zamawiaj cego, co wyeliminuje sytuacj  przed u ania post powa . 

17 marca 2009 r. 5 listopada 2009 r.   
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Projekt ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub us ugi 

Stworzenie nowych mo liwo ci wykonywania zada  publicznych przez 
zaanga owanie rodków prywatnych  i wykorzystanie potencja u 
prywatnych podmiotów, które mo e wp yn  korzystnie na popraw  ich 
dost pno ci i  jako ci. W czenie w proces wykonywania zada  
publicznych partnerów prywatnych, którzy przejm  na siebie cz  
kosztów realizacji przedsi wzi  co spowoduje wzrost mo liwo ci 
finansowych podmiotów publicznych. 
Odblokowanie funkcjonowania systemu koncesji na roboty budowlane 
oraz stworzenie nowej instytucji jak  s  koncesje na us ugi. Prywatni 
przedsi biorcy mog  w czy  si  do realizacji inwestycji: zarówno 
gminnych,   takich jak  budowa  mostów  czy  wiaduktów, jak i zada  
zwi zanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej. 

8 lipca  2008 r. 9 stycznia 2009 r. 20 lutego 2009 r. 

Projekty ustaw o udost pnianiu 
informacji o rodowisku i jego 
ochronie, udziale spo ecze stwa w 
ochronie rodowiska oraz o ocenach 
oddzia ywania na rodowisko oraz o 
zmianie ustawy o ochronie przyrody 
oraz niektórych innych ustaw 

Wszystkie realizowane inwestycje infrastrukturalne maj  spe nia  
wymagania UE, je li chodzi o ochron  rodowiska, co likwiduje ryzyko 
utraty rodków unijnych na drogi. 

15 lipca 2008 r.  3 pa dziernika 2008 r. 15 listopada 2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
gospodarce nieruchomo ciami oraz o 
zmianie innych ustawy 

Starosta b dzie musia  rozpocz  post powanie o wyw aszczenie po 
up ywie dwumiesi cznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw 
do nieruchomo ci.  

24 marca 2009 r. Po I czytaniu  

Ustawa o partnerstwie publiczno-
prywatnym 

Zwi kszenie mo liwo ci dokonywania inwestycji w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego; m.in. zniesienie obowi zku 
przeprowadzania kosztownych i uci liwych analiz poprzedzaj cych 
rozpocz cie inwestycji w ramach PPP.  

 

 

 

 
 

17 pa dziernika 
2008 r.  

19 grudnia 2008 r. 27 luty 2009 r. 
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Sprawniejsza realizacja zaplanowanych inwestycji i kolejne cele infrastrukturalne 

Uchwa a w sprawie przyj cia Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 

rodowisko 2007-2013 

Celem Programu jest podniesienie atrakcyjno ci inwestycyjnej Polski i 
jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy 
równoczesnej ochronie i poprawie stanu rodowiska, zdrowia, 
zachowaniu to samo ci kulturowej i rozwijaniu spójno ci terytorialnej. 
Wielko  rodków unijnych zaanga owanych w realizacj  Programu to 
prawie  28  mld euro  z  Funduszu  Spójno ci  (FS)  oraz  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  (EFRR). Bud et programu, cznie z 
wk adem krajowym to 37,6 mld euro. Na transport przewidziano 19,4 
mld euro. 

3  stycznia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

3  stycznia 2008 r. 

Uchwa a Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia Programu Wieloletniego 
pod nazw  „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 
2011” 

Program wspiera samorz d terytorialny w przebudowie, budowie lub 
remoncie kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych. 
Chodzi o powi zanie sieci dróg powiatowych i gminnych z sieci  dróg 
wojewódzkich i krajowych.   

 

 

 

 

 

28 pa dziernika 
2008 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

28 pa dziernika 2008 r. 

Czyste dworce, punktualne, szybkie poci gi, kolejowy transport towarowy konkurencyjny w stosunku do innych form przewozu 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsi biorstwa 
pa stwowego „Polskie Koleje 
Pa stwowe" oraz ustawy o 
transporcie kolejowym (projekt I) 

Ustanowienie podstaw prawnych dla realizacji zawartych w „Strategii 
dla transportu kolejowego w roku 2013, przyj tej przez Rad  Ministrów 
w dniu 17 kwietnia 2007 r., nowych rozwi za , a tak e usprawnienia 
realizacji zada  okre lonych wcze niejszymi uregulowaniami. 
Wprowadzenie przepisów usprawniaj cych restrukturyzacj  maj tkow  
PKP SA, w tym procedur  zbywania udzia ów mniejszo ciowych PKP 
SA w spó kach spoza Grupy PKP oraz regulacj  stanów prawnych 
nieruchomo ci. Umo liwia   finansowanie   ze rodków   publicznych  
budowy   i   przebudowy   dworców   kolejowych oraz  umo liwia  
jednostkom samorz du terytorialnego przejmowanie linii kolejowych  o 
znaczeniu lokalnym w celu prowadzenia  regionalnych przewozów 
pasa erskich. 

26 lutego 2008 r.  24 pa dziernika 2008 
r. 

6 grudnia 2008 r. 
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Uchwa a w sprawie udzielenia 
Europejskiemu Bankowi 
Inwestycyjnemu gwarancji sp aty 
trzeciej cz ci kredytu zaci gni tego 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
na cz ciowe sfinansowanie projektów 
inwestycyjnych w zakresie 
modernizacji niektórych odcinków linii 
sieci kolejowej w Polsce 

Rada Ministrów udzieli a Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 
gwarancji sp aty trzeciej cz ci kredytu, w wysoko ci 100 mln euro, 
zaci gni tego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w cznej 
wysoko ci 300 mln euro oraz 100% odsetek od trzeciej cz ci kredytu i 
100% innych kosztów zwi zanych bezpo rednio z trzeci  cz ci  
kredytu. 
Gwarancja dotyczy trzeciej cz ci kredytu przeznaczonego na 
cz ciowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie 
modernizacji niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce. 
Gwarancja wygasa z dniem 31 pa dziernika 2034 r. 

16 wrze nia 
2008 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

16 wrze nia 2008 r. 

Uchwa a Rady Ministrów w sprawie 
udzielenia gwarancji wykonania 
zobowi za  wynikaj cych z 
wyemitowania przez spó k  PKP SA 
obligacji przeznaczonych na cz ciowe 
zrefinansowanie zobowi za  
wynikaj cych z obligacji 
wyemitowanych w ramach I emisji w 
2002 r. 

Rada Ministrów udzieli a  gwarancji sp aty zobowi za  spó ki PKP SA 
wynikaj cych z wyemitowanych obligacji o warto ci 650 mln z  
przeznaczonych na cz ciowe refinansowanie zobowi za  
wynikaj cych z wyemitowanych w ramach I emisji w 2002 r. 

12 sierpnia 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
transporcie kolejowym 

Otwarcie rynku kolejowych mi dzynarodowych przewozów 
pasa erskich wraz z prawem do zapewniania podró nym mo liwo ci 
wsiadania na ka dej stacji znajduj cej si  na trasie mi dzynarodowej i 
wysiadania na innej takiej stacji wraz z mo liwo ci  wprowadzenia 
ogranicze  takich przewozów, gdy zagro ona jest równowaga 
ekonomiczna krajowych us ug publicznych, stworzenie systemu 
uznawania kwalifikacji zawodowych maszynistów. Zapewnienie 
szczególnej ochrony podró nym niepe nosprawnym. Nadzór Prezesa  
Urz du   Transportu   Kolejowego   nad   przestrzeganiem   praw 
pasa erów, a tak e rozpatrywanie ich skarg.  
 
 
 
 
 
 

10 lutego 2009 r. 25 czerwca 2009 r. Prezydent skierowa  
ustaw  do Trybuna u 
Konstytucyjnego 
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Rozwi zanie problemów przewozów regionalnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsi biorstwa pa stwowego 
„Polskie Koleje Pa stwowe" 
(projekt III) 

Okre lenie zasady przekazania spó ce PKP Przewozy Regionalne sp. z 
o.o. (PKP PR) rekompensat z tytu u niepokrytych strat poniesionych 
przez  PKP PR w zwi zku ze wiadczeniem pasa erskich us ug 
przewozowych w ramach wykonywania obowi zku wiadczenia us ug 
publicznych w okresie od dnia 1 pa dziernika 2001 r. do dnia 30 
kwietnia 2004 r. Ponadto ustawa okre la zasady przeniesienia udzia ów 
PKP PR do samorz dów województw. W dniu 22 grudnia 2008 r. 
przekazano samorz dom województw udzia y spó ki. Spó ka PKP PR 
otrzyma a z ww. tytu u pe n  kwot  rekompensaty w wysko ci 2,16 mld 
z . 

19 lutego 2008 r. 25 kwietnia 2008 r. 21 czerwca 2008 r. 

Uchwa a w sprawie 
finansowania regionalnych 
kolejowych przewozów 
pasa erskich 

Zagwarantowanie rodków finansowych na zakup, modernizacj  i 
naprawy kolejowych    pojazdów    szynowych    przeznaczonych    do    
przewozów pasa erskich, wykonywanych na podstawie umów o 
wiadczeniu us ug publicznych w latach 2009-2020. 

2 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

2 grudnia 2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
autostradach p atnych oraz o 
Krajowym Funduszu Drogowym 
oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw 

W latach 2009-2015 przeznaczono dodatkowe rodki na zakup, 
modernizacj  i napraw  pasa erskich    pojazdów    kolejowych    dla  
samorz dów    województw, pochodz ce z op aty paliwowej 
przekazywanej z KFD na rzecz Funduszu Kolejowego (FK). W 2009 r. 
b dzie to 200 mln z . Kwota ta zostanie podzielona w  równych  
cz ciach  pomi dzy  województwa.   Do  2015 r. Fundusz Kolejowy 
ma corocznie przekazywa  samorz dom województw po 100 mln z . 
Pieni dze musz  by  wykorzystane do ko ca 2016 r., lub zwrócone na 
rachunek FK. Od 2010 r. dodatkowe ród o dofinansowania kolejowych 
przewozów samorz dowych w postaci wi kszych udzia ów 
województw we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT) z 14 do 14,75 proc. Z tego tytu u województwa b d  zyskiwa  
rocznie po ok. 0,3 mld z . 

17 marca 2009 r. 25 czerwca 2009 r. 3 sierpnia 2009 r.  

Porozumienie zawarte 9 grudnia 2008 r. 
pomi dzy Ministrem Infrastruktury a 
Marsza kami Województw 

Do 2015 r. samorz dy otrzymaj  na inwestycje taborowe ok. 3,6 mld z , 
a do 2020 r. kolejne ok. 4 mld z . Dzi ki temu do 2020 r. ok. 40% parku 
taboru stanowi  b d  pojazdy nowej generacji, nowe i zmodernizowane.
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Zako czenie w trybie pilnym prac nad studium kolei du ych pr dko ci i wej cie w faz  realizacji jeszcze w tej kadencji 
Uchwa a w sprawie przyj cia 
strategii ponadregionalnej „Programu 
budowy i uruchomienia przewozów 
kolejami du ych pr dko ci w Polsce" 

Program jest dokumentem strategicznym, którego celem jest 
zaprogramowanie przedsi wzi cia inwestycyjnego polegaj cego na 
budowie nowej linii kolejowej du ych pr dko ci. Obecnie trwa 
procedura wy onienia wykonawcy studium wykonalno ci linii du ych 
pr dko ci w Polsce. 

19 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych. 

Jest realizowana. 

Zarz dzenie nr 15 Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie 
Mi dzyresortowego Zespo u do Spraw 
Kolei Du ych Pr dko ci 

Powo anie Zespo u ds. Kolei Du ych Pr dko ci. Zespó  ma opracowa  
projekt programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami du ych 
pr dko ci. 

20 lutego 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych. 

20 lutego 2008 r. 

Jak najszybsze stworzenie dobrej komunikacji drogowej i kolejowej cz cych polskie porty z reszt  kraju 
Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Program Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2008-2012” 

W grudniu 2007 uruchomienie pierwszego odcinka autostrady A1 
Rusocin -Swaro yn. W pa dzierniku 2008 roku oddanie do u ytku 
kolejnego odcinka pó nocnej autostrady: Swaro yn - Nowe Marzy. Ju  
jest otwarty 90 km odcinek autostrady z Gda ska do Nowych Marz. W 
sierpniu 2008 roku rozpocz a si  budowa kolejnego odcinak 
autostrady: Nowe Marzy - Toru , odcinek ten gotowy b dzie w 2011 
roku. Trwaj  prace na poszczególnych odcinkach pó nocnych dróg: 
S3,S7, S6. 
Remont dróg kolejowych: E-65 Gdynia-Warszawa-Katowice-
Zebrzydowce, CE 65 Tczew-Bydgoszcz-Inowroc aw-Zdu ska Wola-
Tarnowskie Góry-Pszczna linia towarowa,  E-59 winouj cie-Cha upki, 
CE-59 Szczecin - Mi dzylesie  

25  wrze nia 2007 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych. 

25 wrze nia 2007 r.  
Realizacja Programu 
od 1 stycznia 2008 r. do 
31 grudnia 2012 r. 
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INTERNET 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Powszechny dost p do Internetu szerokopasmowego 
Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju 
us ug i sieci telekomunikacyjnych 

Podstawowym celem projektu ustawy jest zapewnienie rozwoju dost pu do 
telekomunikacji, przy czym szczególne dzia ania nakierowane s  na dost p 
szerokopasmowy oraz likwidacj  wykluczenia cyfrowego geograficznego i 
socjalnego. Pod wzgl dem rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i 
dost pu do niej Polska wypada bardzo niekorzystnie w porównaniu z innymi 
Pa stwami Cz onkowskimi UE i sytuacja od kilku lat nie ulega istotnej 
poprawie, a us ugi telekomunikacyjne, w szczególno ci us ugi 
szerokopasmowe, sta y si  kluczow  platform  komunikacji i dost pu do 
informacji, zasobów wiedzy i us ug na ca ym wiecie. 

3 listopada 2009 
r. 

  

Zarz dzenie nr 144 Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie Mi dzyresortowego 
Zespo u do spraw Realizacji Programu 
„Polska Cyfrowa”  

Powo anie Zespo u ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”. Program ma 
upowszechnia  us ugi szerokopasmowego Internetu.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

23 grudnia 2008 r. 

Strategia rozwoju spo ecze stwa 
informacyjnego w Polsce do roku 2013 

Strategia jest dokumentem rz dowym adresowanym do szerokiego kr gu 
odbiorców, prezentuj cym uwarunkowania, a nast pnie wizj , g ówne 
kierunki strategiczne i cele s u ce rozwojowi spo ecze stwa 
informacyjnego oraz ramy organizacyjne, finansowe i ramy pomiaru 
wdra ania Strategii. 

23 grudnia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

23 grudnia 2008 r. 
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Zarz dzenie Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie powo ania Zespo u do spraw 
Opracowania Programu „Komputer dla 
ucznia". 

Dokonanie m.in. analizy dost pu szkó  (ze szczególnym uwzgl dnieniem 
gimnazjów) do szerokopasmowego Internetu i wyznaczenie kierunków 
dzia a  dotycz cych wsparcia obszarów wykluczonych cyfrowo. Zespó  
zako czy  prac  w dniu 5 marca 2009 r.  

W 2008 r. w ramach rodków MEN przeszkolono  ponad 34 tys. nauczycieli 
gimnazjów z ca ego kraju w zakresie prowadzenia zaj  z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Szkolenie dotyczy o te  
masowego wykorzystania zasobów edukacyjnych dost pnych w Internecie i 
na portalach edukacyjnych, np. Scholaris. Koszt realizacji zadania: 16 mln 
z . W 2009 r. szkolenia nauczycieli gimnazjów prowadzone s  w formie e-
learningowej. 

MEN realizuje obecnie szkolenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w 
zakresie wykorzystania komputera i nowoczesnych technologii w pracy z 
uczniem. Realizowany jest równie  pilota  szkole  stacjonarnych i e-
learningowych nauczycieli przedszkoli, a tak e szkolenia polonijnych 
nauczycieli szkó  ponadgimnazjalnych zwi zane z obs ug  elektronicznej 
platformy „Polonijna e-Szko a”.  

27 maja 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

27 maja 2008 r. 

Stworzenie mechanizmów, dzi ki którym wsz dzie w Polsce, tak e w ma ych miejscowo ciach i na polskiej wsi ludzi b d  mogli korzysta  w globalnej sieci 
Program „Polska Cyfrowa” Przyspieszono dzia ania zak adaj ce zwi kszenie inwestycji w infrastruktur  

teleinformatyczn , finansowanych ze rodków UE oraz w ramach PPP 
( czny bud et tego typu inwestycji wyniesie ok. 4 mld euro do 2013 r.). 
Koordynacj  tych prac zajmuje si  powo any 23 grudnia 2008 r. Zespó  ds. 
realizacji programu „Polska Cyfrowa” kierowany przez podsekretarza stanu 
w Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji Witolda Dro d a. 

Trwaj  prace 
Zespo u. Raport 
z prac zespo u 
przekazany do 
min. M. 
Boniego. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Program „Strategia rozwoju 
spo ecze stwa informacyjnego w Polsce 
do roku 2013”.  

1 lipca 2009 r. Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przyj a 
„Kierunki dzia a  dotycz cych nauczania dzieci i m odzie y oraz 
funkcjonowania szko y w spo ecze stwie informacyjnym. Nowe 
technologie w edukacji”. Dokument zawiera kierunki zmian w zakresie 
wdra ania technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji do roku 
2020. Wpisuje si  w za o enia Strategii rozwoju spo ecze stwa 
informacyjnego w Polsce do roku 2013”.  

23 grudnia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

23 grudnia 2008 r.  
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Rozporz dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szko y i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, 
dzia alno ci wychowawczej i opieku czej 
oraz rodzajów tej dokumentacji 

Umo liwienie szko om prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu 
nauczania, zamiast dziennika w formie tradycyjnej. Zapewni to rodzicom 
systematyczne monitorowanie post pów w nauce swoich dzieci.  
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

5 sierpnia 2009 r.  

Rozporz dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w 
sprawie dopuszczania do u ytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz 
dopuszczania do u ytku szkolnego 
podr czników 

 

Podr czniki dopuszczane do u ytku szkolnego oprócz tradycyjnej formy 
(papierowej) mog  mie  form  elektroniczn  i mog  by  zamieszczone na 
informatycznym no niku danych lub w sieci Internet.  
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

8 czerwca 2009 r.  

Uchwa a w sprawie zatwierdzenia 
projektu zmian Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Potrzeba znowelizowania PROW na lata 2007-2013 wynika ze zwi kszenia 
jego bud etu o ok. 170 mln euro. Te dodatkowe pieni dze przyznane Polsce 
zostan  przeznaczone m.in. na  budow  infrastruktury szerokopasmowego 
Internetu na obszarach wiejskich. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, 
konieczne b dzie tak e zapewnienie wspó finansowania tych zada  z 
krajowych rodków publicznych w kwocie ok. 18 765 555 euro. 

14 listopada 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

14 listopada 2009 r. 

W najbli szej perspektywie mo liwo  za atwiania wi kszo ci spraw urz dowych przez Internet 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów 

Projekt nowelizacji zak ada mo liwo  obiegu dokumentów w formie 
elektronicznej. W tym przypadku obowi zywa  b dzie podpis 
elektroniczny, po wiadczony certyfikatem. 

22 stycznia 2008 r. 5 wrze nia 2008 r. 11 stycznia 2009 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
informatyzacji dzia alno ci podmiotów 
realizuj cych zadania publiczne, ustawy 
Kodeks post powania administracyjnego, 
ustawy Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw 

Urz dy b d  mog y za atwia  sprawy interesantów nie tylko w formie 
papierowej, ale tak e w postaci dokumentu elektronicznego, 
dor czanego za po rednictwem internetu. Urz d b dzie mia  obowi zek 
komunikacji w takiej formie, je eli kto  zwróci si  z takim wnioskiem 
lub wyrazi na to zgod . Przy rozpatrywaniu spraw za pomoc  internetu 
nie trzeba b dzie opatrywa  poda  „bezpiecznym podpisem 
elektronicznym”.  

26 maja 2009 r. Trwaj  prace w 
Sejmie 
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Rozporz dzenie w sprawie wzorów i 
sposobu prowadzenia w formie 
elektronicznej centralnych rejestrów osób 
posiadaj cych uprawnienia budowlane, 
rzeczoznawców budowlanych oraz 
ukaranych z tytu u odpowiedzialno ci 
zawodowej w budownictwie 

Zapewnienie wszystkim zainteresowanym szerokiego dost pu do 
informacji zawartych w centralnych rejestrach, które s  szczególnie 
istotne dla inwestorów. Obowi zek wpisu do centralnych rejestrów 
osób posiadaj cych uprawnienia budowlane, rzeczoznawców 
budowlanych oraz osób ukaranych z tytu u odpowiedzialno ci 
zawodowej w budownictwie dotyczy wszystkich, którzy uzyskali 
uprawnienia budowlane, tytu  rzeczoznawcy budowlanego lub zostali 
ukarani z tytu u odpowiedzialno ci zawodowej w budownictwie. 
Wprowadzenie elektronicznej formy centralnych rejestrów zwi zane 
jest z wdra aniem projektu e-Nadzór, który jest realizowany z udzia em 
rodków Unii Europejskiej. 

27 stycznia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych. 

13 lutego 2009 r. 

Rozliczanie podatków przez Internet 

Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja 
podatkowa oraz ustawy o op acie 
skarbowej 

Deklaracje podatkowe mo na sk ada  przez Internet bez zawiadamiania 
naczelnika urz du skarbowego. Uproszczono podpis elektroniczny, którym 
s  opatrywane zeznania PIT-37. 

10 lutego 2009 r. 5 marca 2009 r. 8 kwietnia 2009 r. 
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BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Odbiurokratyzowanie budownictwa mieszkaniowego 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
budowlane 

Zniesienie pozwole  na budow  np. domu – zast pienie go uproszczon  
procedur  wpisu do rejestru robót budowlanych 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

23 kwietnia 2009 r. Skierowana do TK 
przez prezydenta 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
budowlane 

Mo liwo  legalizacji samowoli budowlanej, w przypadku braku planu 
miejscowego, po przedstawieniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy

2 wrze nia 2008 
r. 

8 pa dziernika 2008 
r. 

6 grudnia 2008 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i le nych 

Mo liwo  odrolnienia gruntów klas IV-VI poza granicami miast oraz 
odrolnienie gruntów w miastach dla celów inwestycyjnych 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

19 grudnia 2008 r.  1 stycznia 2009 r. 

Finansowanie mieszkalnictwa 
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy 
pa stwa w sp acie niektórych 
kredytów mieszkaniowych, 
udzielaniu premii gwarancyjnych 
oraz refundacji bankom 
wyp aconych premii gwarancyjnych  

Rozwi zanie niektórych problemów dotycz cych premii gwarancyjnych 
oraz pomocy pa stwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych. 
Zmiany dotycz  m.in. rozszerzenia katalogu czynno ci uprawniaj cych do 
uzyskania premii, zrównania praw do uzyskania premii gwarancyjnej i jej 
wyp aty w a cicielom ksi eczek mieszkaniowych uzyskuj cym odr bn  
w asno  lokalu w drodze przekszta cenia praw lub nabywaj cym na 
w asno  lokal lub dom uprzednio u ytkowany na podstawie innego tytu u 
prawnego ni  w asno . Zmiany dotycz  równie  pomocy pa stwa w sp acie 
d ugoterminowych (najcz ciej 40 i 60-letnich) kredytów mieszkaniowych 

12 listopada 
2008 r. 

23 stycznia 2009 r. 1 kwietnia 2009 r. 

Ustawa o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów 

Ustawa okre la zintegrowany program remontów i termomodernizacji 
budynków mieszkalnych 

19 lutego 2008 r. 
3 lipca 2008 r.  
(autopoprawka) 

24 listopada 2008 r. 19 marca 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
finansowym wsparciu tworzenia 
lokali socjalnych, mieszka  
chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych oraz ustawy  
o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego   
 

Ustawa wprowadza rozwi zania eliminuj ce bariery efektywnej realizacji 
programu wsparcia gmin w zakresie tworzenia zasobu budownictwa 
socjalnego 
 
 
 
 
 
 

30 pa dziernika 
2008 r. 

16 lutego 2009 r.   1 kwietnia 2009 r. 
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Przepisy wdra aj ce dyrektywy w zakresie budownictwa 
Ustawa o zmianie ustawy o 
samorz dach zawodowych 
architektów, in ynierów 
budownictwa oraz urbanistów oraz 
ustawy - Prawo budowlane 

Wdro enie dyrektywy europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, na mocy której architekci, urbani ci oraz in ynierowie 
budownictwa z krajów UE b d  mogli prowadzi  w Polsce dzia alno  
zawodow  na takich samych zasadach, co obywatele polscy 

17 czerwca 2008 
r. 

 7 listopada 2008 r. 13 grudnia 2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - 
Prawo budowlane oraz ustawy  
o gospodarce nieruchomo ciami (w 
zakresie dyrektywy energetycznej) 

Zmiana ustawy ma na celu wdro enie do krajowego porz dku prawnego 
postanowie  dyrektywy europejskiej w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków 

17 marca 2009 r. Prace w Sejmie w 
Podkomisji Sta ej 
ds. budownictwa 
oraz gospodarki 
przestrzennej i 
mieszkaniowej 

 

 
Sprawy dotycz ce mieszkalnictwa 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
spó dzielniach mieszkaniowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw 

Projekt ma na celu dostosowanie przepisów reguluj cych wykup odr bnej 
w asno ci lokali lub przekszta canie spó dzielczych lokatorskich praw do 
lokali w spó dzielcze w asno ciowe do wyroku Trybuna u Konstytucyjnego 
z dnia 17 grudnia 2008 r.  

18 sierpnia 2009 
r. 

Po I czytaniu w 
komisjach 
sejmowych 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw 

Celem projektu jest wprowadzenie do polskiego porz dku prawnego 
instytucji tzw. najmu okazjonalnego lokalu. 

4 sierpnia 2009 r. 9 listopada 2009 r.  
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WYKORZYSTANIE RODKÓW Z UE 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Opracowanie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

Krajowa strategia rozwoju regionalnego Dokument okre li cele i strategi  dzia ania podmiotów publicznych w 
odniesieniu do przestrzeni polskiej dla osi gni cia strategicznych celów 
rozwoju kraju. Zak ada on modyfikacj  sposobu planowania i prowadzenia 
polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi ró nych polityk publicznych 
maj cych najwi kszy wp yw na osi ganie celów okre lonych w stosunku do 
terytoriów. Propozycje zmian obejm  zarz dzanie politykami 
ukierunkowanymi terytorialnie oraz zagadnienia wspó pracy, koordynacji, 
efektywno ci, monitorowania i ewaluacji. Strategia zak ada dalsze 
wzmacnianie roli regionów w osi ganiu celów rozwojowych kraju - zawiera 
propozycje zmian roli samorz dów wojewódzkich w tym procesie oraz 
modyfikacji sposobu udzia u w nim innych podmiotów publicznych. MRR 
przedstawi ostateczn  wersj  Strategii w grudniu 2009 r. 

Przekazanie do 
rozpatrzenia 
przez RM 
planowane na 
grudzie  2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wykorzystanie pozosta ych rodków europejskich na lata 2004-2006 

Budujemy Polsk . Bilans wykorzystania 
funduszy UE. 

Do 30 wrze nia 2009 r. w ramach dzia a  programu operacyjnego SPOWKP 
zawarto umowy o dofinansowanie, na kwot  wk adu UE ponad 3,6 mld z , 
co stanowi ok. 101 proc. alokacji na lata 2004-2006. W ramach 
realizowanych projektów beneficjenci ponie li wydatki kwalifikuj ce si  do 
refundacji w wysoko ci odpowiadaj cej 101 proc. alokacji. 

30 wrze nia 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-
2006 

Kwota refundacji wynios a oko o 11,5 mld z , co stanowi 100,56 proc. 
ca kowitej realizacji zobowi za  ZPORR w latach 2004 - 2006. W ramach 
ZPORR zrealizowano b d  realizowanych jest 13 739 tysi cy projektów. 
G ówne obszary wsparcia to: budowa i modernizacja dróg, mostów, 
oczyszczalni cieków, wodoci gów, kanalizacji, obiektów edukacyjnych 
i s u by zdrowia. Program wspiera równie  instytucje kulturalne oraz 
inwestycje w kapita  ludzki (szkolenia, stypendia). 
 
 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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W najbli szych miesi cach zako czenie negocjacji z Komisj  Europejsk  programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (pw. PO 
Infrastruktura i rodowisko) 

Uchwa a w sprawie przyj cia Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 

rodowisko 2007-2013 

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko (PO I ) jest najwi kszym 
w historii Unii Europejskiej programem operacyjnym. Wielko  rodków 
unijnych zaanga owanych w jego realizacj  to prawie 28 miliardów euro. 

rodki te pochodz  z Funduszu Spójno ci (FS) oraz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Bud et ca ego programu, cznie 
z wk adem krajowym, wynosi 37,6 mld euro. 
Program, zaakceptowany przez Komisj  Europejsk  7 grudnia 2007 r. 

3 stycznia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

3 stycznia 2008 r. 

Przygotowanie brakuj cych elementów ram prawnych wdra ania funduszy unijnych, np. rozporz dzenia w zakresie pomocy publicznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi biorczo ci 

Projekt nowelizacji wprowadza rozwi zania dotycz ce przede wszystkim 
nowych zada  Agencji. S  one zwi zane z przygotowaniem i wdra aniem 
programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowania w latach 
2007-2013. 

15 stycznia 2008 
r. 

30 maja 2008 r. 17 lipca 2008 r. 

Ustawa o europejskim ugrupowaniu 
wspó pracy terytorialnej. 

 

Ustawa wprowadza mo liwo  tworzenia zarejestrowanych w Polsce 
europejskich ugrupowa  wspó pracy terytorialnej oraz udzia u polskich 
instytucji w europejskich ugrupowaniach wspó pracy terytorialnej 
zarejestrowanych na terytorium innych pa stw cz onkowskich UE. 
Europejskie ugrupowania wspó pracy terytorialnej maj  na celu u atwienie i 
wzmocnienie dzia a  w zakresie wspó pracy transgranicznej, 
transnarodowej i mi dzyregionalnej w UE. 

1 lipca 2008 r. 7 listopada 2008 r. 9 stycznia 2009 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
post powaniu w sprawach dotycz cych 
pomocy publicznej 

Rozszerzenie katalogu przypadków, w których mo liwe b dzie udzielenie 
pomocy. Zgodnie z przepisami, pomoc publiczna zostanie udzielona nie 
tylko wtedy, gdy akt normatywny jest programem pomocowym 
zatwierdzonym przez Komisj  Europejsk , ale równie  wówczas, gdy 
przewiduje on udzielenie pomocy, która nie wymaga notyfikacji. 
Ka dy beneficjent pomocy publicznej b dzie posiada  numer referencyjny 
programu, nadawany przez Komisj  Europejsk . Podmioty ubiegaj ce si  o 
pomoc de minimis (lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybo ówstwie) 
b d  informowa y podmiot udzielaj cy pomocy o spe nieniu wymaga  
wynikaj cych z prawa Unii Europejskiej. Chodzi tu np. o informacje, o 
trudnej sytuacji finansowej, która jest podstaw  do udzielenia takiej 
pomocy. Zakres tych informacji zostanie okre lony w rozporz dzeniu Rady 
Ministrów. 

21 lipca 2009 r. Po I czytaniu w 
komisjach 
sejmowych 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
zamówie  publicznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Dla przyspieszenia wydatkowania rodków unijnych, rezygnuje si  z 
mo liwo ci zobowi zywania podmiotów prywatnych do stosowania 
procedur ustawy Prawo zamówie  publicznych przy ich wydatkowaniu. 
Dotychczasowy mechanizm zast pi bardziej elastyczny system 
wydatkowania przekazywanych rodków. Beneficjenci b d  zobowi zywani 
do post powania przy wydatkowaniu przekazanych rodków zgodnie z 
zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzysto ci. 

 

11 sierpnia 2008 
r.  

10 wrze nia 2008 r. 27 grudnia 2008 r. 

Do 2013 roku efektywne dla rozwoju kraju wykorzystanie 67 mld euro 

Uchwa a w sprawie przyj cia Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 

rodowisko 2007-2013 

W ramach programu do wydania jest 28 miliardów euro. rodki te pochodz  
z Funduszu Spójno ci (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). Bud et ca ego programu, cznie z wk adem 
krajowym, wynosi 37,6 mld euro.  

3 stycznia 2008 
r. 

Przygotowywana 
jest obecnie 
nowelizacja 
programu. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wnioski i rekomendacje dotycz ce 
systemu instytucjonalnego Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 
2007-2013 

Usprawnieniu wykorzystania rodków unijnych powinno s u y  m.in. 
prowadzenie przez MRR okresowych ocen instytucji odpowiedzialnych za 
wydawanie funduszy, wzmocnienie kadr oraz bardzo dobre przygotowanie 
najwa niejszych projektów. Usuni to wszystkie bariery, w tym przede 
wszystkim prawne i proceduralne, które hamowa y sprawne wdra anie 
programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-13,                       a 
w szczególno ci: uchwalono zmiany ustaw w zakresie ochrony rodowiska, 
zamówie  publicznych oraz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci, 
a tak e stworzono systemy zarz dzania i kontroli poszczególnych 
programów, które umo liwi y sk adanie wniosków o p atno ci okresowe do 
KE. W konsekwencji powsta y warunki do sprawnego wydatkowania i 
odzyskiwania rodków pochodz cych z UE. W efekcie Polska znajduje si  
w czo ówce Pa stw Cz onkowskich UE, które najefektywniej wykorzystuj  
rodki w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. 

1 kwietnia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Powo anie przez  Ministra Rozwoju 
Regionalnego Zespo u ds. Uproszcze  
Systemu Wykorzystania rodków 
Funduszy Unii Europejskiej  

Do zada  Zespo u nale y przygotowywanie propozycji uproszcze  systemu 
wykorzystania rodków funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy 
finansowej 2007-2013. 1 czerwca 2009 r. przyj ty zosta  raport 
podsumowuj cy prace Zespo u w okresie listopad 2008 r. – kwiecie  2009 r. 
Raport ten zosta  tak e opublikowany na stronie internetowej MRR. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Ustawa o udost pnianiu informacji o 
rodowisku i jego ochronie, udziale 

spo ecze stwa w ochronie rodowiska 
oraz o ocenach oddzia ywania na 
rodowisko 

Powo anie nowych organów usprawniaj cych przebieg procedury ocen 
oddzia ywania na rodowisko. Wzrost roli Generalnej Dyrekcji Ochrony 

rodowiska Usprawnienie wdra ania sieci Natura 2000.   

15 lipca 2008 r. 3 pa dziernika 2008 
r. 

15 listopada 2008 r. 

Rozporz dzenie w sprawie wydatków 
zwi zanych z realizacj  programów 
operacyjnych 

Przedsi biorcy korzystaj cy z funduszy unijnych b d  mogli otrzymywa  
zaliczki. Dotychczas zaliczki mogli otrzyma  wy cznie przedsi biorcy 
realizuj cy wybrane projekty, m.in. finansowane z Europejskiego Funduszu 
Spo ecznego. 

10 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

12 lutego 2009 r. 

Zmiany w rozporz dzeniu Ministra 
Rozwoju Regionalnego w sprawie 
wydatków zwi zanych z realizacj  
programów operacyjnych 

Wychodz c naprzeciw postulatom przedsi biorców dokonano znacz cej 
liberalizacji stosownych przepisów, polegaj cej na: 
-zmianie charakteru progu (z kwoty dofinansowania na kwot  zaliczki), 
poni ej którego mo liwe jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla 
in blanco wraz z deklaracj  wekslow , 
-na podwy szeniu wysoko ci wspomnianego progu (z 4 mln z  na 10 mln 
z ). 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

14 lipca 2009 r. 

Projekt ustawy zmieniaj cej ustaw  o 
gospodarowaniu niektórymi sk adnikami 
mienia Skarbu Pa stwa oraz o Agencji 
Mienia Wojskowego 

U atwienie przekazania samorz dom terytorialnym, w formie darowizny, 
lotnisk wojskowych, na których b d  mog y powstawa  lotniska cywilne.  

11 grudnia 2007 
r. 

10 lipca 2008 r. 22 sierpnia 2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w zwi zku z wdra aniem 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójno ci  

Lepsze wykorzystanie unijnych pieni dzy oraz u atwienia w ubieganiu si  o 
przyznanie dotacji. Umo liwienie m.in. odwo ania si  do s du w sytuacji 
odmowy przydzielenia wspó finansowania. 

19 sierpnia 2008 
r. 

7 listopada 2008 r. 20 grudnia 2008 r. 
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Nowy system weryfikacji wniosków o 
p atno , jakie beneficjenci sk adaj  w 
ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 

Weryfikacja wniosku o p atno  skróci si  z oko o 2 miesi cy do 2 tygodni 
(od dnia z o enia przez beneficjenta do wyp aty refundacji lub rozliczenia 
zaliczki). Spowoduje to znaczne przyspieszenie realizacji projektów i 
absorpcji rodków EU.

 

Nie wymaga 
prac RM 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Nowe konkursy na dofinansowanie 
projektów finansowanych ze rodków 
UE.  

 

MNiSW oraz instytucje podleg e podpisz  umowy z beneficjentami na 
warto  ok. 3,3  mld z , w tym na tzw. du e projekty, które wymagaj  
notyfikacji w Komisji Europejskiej. Na koniec 2009 r. ich warto  wyniesie 
ok. 6,5 mld z .  

Nie wymaga 
prac RM 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Usprawnienie pracy instytucji rz dowych odpowiedzialnych za wspó prac  z Komisj  Europejsk  w dziedzinie zwalczania nieprawid owo ci w wykorzystywaniu rodków 
Projekt rozporz dzenia Rady Ministrów 
zmieniaj cego rozporz dzenie Rady 
Ministrów w sprawie Pe nomocnika do 
Spraw Zwalczania Nieprawid owo ci 
Finansowych na Szkod  
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 
Europejskiej 

Poszerzenie katalogu kompetencji Pe nomocnika do Spraw Zwalczania 
Nieprawid owo ci Finansowych na Szkod  Rzeczypospolitej Polskiej lub 
Unii Europejskiej 

 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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ROLNICY 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Poprawa organizacji pracy urz dów obs uguj cych rolników (ARiMR), ), u atwienie i usprawnianie procesu sk adania i obs ugi wniosków o rodki unijne 

Rozporz dzenia MRiRW  zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie szczegó owych 
warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach dzia ania 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
obj tych PROW 2007-2013 

ARiMR usprawni a proces przyjmowania wniosków ws. rodków unijnych. 
W ramach dzia ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeprowadzono 
dwukrotny nabór wniosków. Rolnicy z o yli ponad 43 tys. wniosków na 
kwot  ponad 6 mld z . 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

18 wrze nia 2008 r. i 
18 marca 2009 r. 

P atno ci bezpo rednie za 2008 r. Przy pieszono wyp at  p atno ci bezpo rednich i ONW za 2008 r. Rolnicy 
otrzymali prawie 10 mld z , w tym w grudniu 2008 r. ponad 4 mld z , tj. 
ponad dwukrotnie wi cej ni  w grudniu 2007. 

   

Inwestycje w gospodarstwach rolnych 

Uchwa a w sprawie zmian do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 

Wyd u ono termin na spe nienie warunku uzyskania wymaganej 
powierzchni gospodarstw m odych rolników  

6 stycznia 2009 
r.  

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie zmian do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 

Podwy szono kwot  premii dla m odych rolników i dalsza liberalizacja 
warunków odno nie powierzchni przejmowanego gospodarstwa 

14 lipca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wspieranie d e  rolników do modernizacji gospodarstw, poprawy techniki i technologii produkcji rolniczej 

Rozporz dzenia RM w sprawie realizacji 
niektórych zada  ARiMR  

 

Obni ono do 2 % minimaln  stop  oprocentowania dla kredytów 
inwestycyjnych w rolnictwie. 

8 maja 2009 r., 
17 czerwca 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych  

 

21 czerwca 2009 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
nasiennictwie 

Przepisy dotycz  rejestracji i wprowadzania do obrotu materia u siewnego 
populacji ro lin miejscowych i przystosowanych w sposób naturalny do 
warunków lokalnych i regionalnych. Zaproponowane rozwi zania wdra aj  
dyrektyw  Komisji, która dotyczy zrównowa onego wykorzystania 
krajowych zasobów genetycznych. 

11 sierpnia 2009 
r.  

9 pa dziernika 2009 
r. 

Trwaj  prace w 
Senacie 
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Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego „Ulepszanie 
ro lin dla zrównowa onych 
AgroEkoSystemów, wysokiej jako ci 
ywno ci i produkcji ro linnej na cele 

nie ywno ciowe” 

Uzyskiwanie nowych, bardziej wydajnych i jako ciowo lepszych odmian 
ro lin uprawnych przeznaczonych m.in. do produkcji ywno ci i pasz. 
Zachowanie ró norodno ci biologicznej ro lin uprawnych. Ocena skutków 
ewentualnej uprawy ro lin genetycznie modyfikowanych dla produkcji 
rolniczej i rodowiska. Program b dzie realizowany w latach 2008-2013, 
koszt - 63 727 tys. z .  

27 maja 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wsparcie pa stwa dla rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich z my l  o post pie cywilizacyjnym i poprawie warunków socjalno-bytowych mieszka ców wsi – 
wykorzystanie wszystkich dost pnych rodków z programów UE i odpowiednich rodków z bud etu krajowego 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013  

W ramach dzia ania „Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci 
wiejskiej” gminy z o y y ponad 800 wniosków na kwot  1,8 mld z . 
Stanowi to ponad 90 % dost pnej alokacji na lata 2007-2013. W ramach 
dzia ania „Odnowa i rozwój wsi” do ARiMR wp yn o 2 870 wniosków na 
kwot  ponad 1 mld z , tj. 76 proc. dost pnej alokacji na lata 2007-2013. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Ustawa o funduszu so eckim Stworzenie funduszy so eckich – rednio 10 tys. z  dla jednego so ectwa w 
gminie na dzia ania na rzecz poprawy warunków ycia ludno ci. 

21 pa dziernika 
2008 r. 

20 lutego 2009 r. 1 kwietnia 2009 r. 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu pomocy dla rodzin rolniczych, 
w których gospodarstwach rolnych i 
dzia ach specjalnych produkcji rolnej 
powsta y szkody spowodowane przez 
powód  w 2009 r. 

O pomoc mog  ubiega  si  rolnicy, producenci rolni lub rodziny, w których 
gospodarstwach rolnych lub dzia ach specjalnych produkcji rolnej 
oszacowane przez komisj  szkody spowodowane przez powód  wynios  
rednio powy ej 30 proc. Szacuje si , e pomoc otrzyma ok. 10 tys. 

gospodarstw rolnych. Dzia ania przewidziane w programie dotycz  m.in: 
udzielania pomocy przez ARiMR w formie dop at do oprocentowania 
kredytów bankowych oraz por cze  i gwarancji sp aty kredytów 
udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia ach 
specjalnych produkcji rolnej.  

11 sierpnia 2009 
r.  

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a zmieniaj ca uchwa  w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazw  „Narodowy program przebudowy 
dróg lokalnych 2008-2011”  

W latach 2010-2011 podzia  rodków na inwestycje drogowe o charakterze 
lokalnym na poszczególne województwa b dzie dokonywany z 
uwzgl dnieniem: powierzchni, liczby ludno ci oraz cznej d ugo ci dróg 
gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni znajduj cych si  na tym 
terenie. Uchwa a przewiduje, e po owa ogólnej dotacji b dzie podlega  
równemu podzia owi mi dzy województwa, natomiast pozosta a kwota 
zostanie podzielona proporcjonalnie do redniej arytmetycznej 
wyznaczonych parametrów (ludno ciowego, obszarowego i drogowego). 

15 wrze nia 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

15 wrze nia 2009 r. 
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Uchwa a w sprawie zatwierdzenia 
projektu zmian Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Potrzeba znowelizowania PROW na lata 2007-2013 wynika ze zwi kszenia 
jego bud etu o ok. 170 mln euro. rodki te pochodz  z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego bud et 
zwi kszono o 1,020 mld euro. Te dodatkowe pieni dze przyznane Polsce 
zostan  przeznaczone na: restrukturyzacj  gospodarstw mleczarskich, 
zwi kszenie retencjonowania wody, zachowanie bioró norodno ci, 
wytwarzanie lub dystrybucj  energii ze róde  odnawialnych, a tak e 
budow  infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich. 
Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, konieczne b dzie tak e zapewnienie 
wspó finansowania tych zada  z krajowych rodków publicznych w kwocie 
ok. 18 765 555 euro. 

14 lipca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

14 listopada 2009 r. 

Aktywna polityka wobec KE w kwestii utrzymania uproszczonego systemu dop at rolniczych  

Przegl d Wspólnej Polityki Rolnej 
(health check) 

Obecny system p atno ci bezpo rednich b dzie kontynuowany do 2013 r. 
Uzyskanie dodatkowych 90 mln euro na zwi kszenie koperty p atno ci 
bezpo rednich m.in. na wsparcie sektora mleczarskiego. Utrzymanie zakresu 
dzia a  interwencyjnych na rynkach rolnych i przesuni cie wymogów w 
ramach dobrostanu zwierz t do 2013 r. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Stanowisko Rz du Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie przysz o ci Wspólnej 
Polityki Rolnej po 2013 

Polska postuluje zachowanie dotychczasowego bud etu i struktury i WPR, 
tj. wszystkich trzech elementów obecnej polityki: wspólnej organizacji 
rynków, systemu p atno ci bezpo rednich oraz polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. P atno ci bezpo rednie powinny pozosta  po 2013 r. 
instrumentem wspieraj cym i stabilizuj cym dochody rolnicze i 
rekompensuj cym koszty wype niania wymogów wspólnotowych. Polska 
opowiada si  za jednolit  stawk  powierzchniow  p atno ci w ca ej UE w 
ramach systemu uproszczonego SAPS.  

12 czerwca 2009 
r.   

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zmiany przepisów dotycz cych instytucji obs uguj cych rolnictwo 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
Agencji Rynku Rolnego i organizacji 
niektórych rynków rolnych 

Poprawa  gospodarki finansowej Agencji Rynku Rolnego. Umo liwienie  
wyp aty cz ci krajowych p atno ci uzupe niaj cych dla producentów 
ziemniaków skrobiowych, w formie p atno ci niezwi zanych z produkcj .   

10 lutego 2009 r. 22 maja 2009 r. 4 lipca 2009 r. 

Rozporz dzenie w sprawie nadzoru nad 
Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w zakresie gospodarki 
finansowej  

Nadzór ministra finansów nad rodkami zarz dzanymi przez Agencj  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Chodzi o rodki z 
Unii Europejskiej i krajowe rodki publiczne, przeznaczone na 
wspó finansowanie projektów realizowanych za pieni dze unijne.  

31 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

8 maja 2009 r. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa  

Prezes Agencji mo e umarza , rozk ada  na raty lub odracza  terminy sp aty 
wierzytelno ci Agencji w zwi zku z zadaniami finansowanymi wy cznie z 
krajowych rodków publicznych. 

 

 

27 kwietnia 2009 
r. 

21 maja 2009 r. 26 czerwca 2009 r. 

Wspieranie produkcji ywno ci w zgodzie ze rodowiskiem naturalnym 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Rozwój zrównowa onych metod 
produkcji ogrodniczej w celu 
zapewnienia wysokiej jako ci 
biologicznej i od ywczej produktów 
ogrodniczych oraz zachowania 
bioró norodno ci rodowiska i ochrony 
jego zasobów 

Umo liwienie m.in. ograniczenia stosowania rodków chemicznych, 
ochrona rodowiska naturalnego oraz wdro enie nowych technologii uprawy 
ro lin ogrodniczych prowadz cych do uzyskania wysokiej jako ci 
produktów sadowniczych, warzywnych, ro linnych i pszczelarskich. Koszt 
programu na lata 2008-2013 to ponad 57 mln z . 

28 pa dziernika 
2008 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy o rolnictwie 
ekologicznym 

Mniej biurokracji zwi zanych z za o eniem firmy ekologicznej – wystarczy 
z o y  jeden wniosek do wybranej jednostki certyfikuj cej. Kary pieni ne 
za sprzedawanie produktów wytworzonych metodami konwencjonalnymi, 
jako produktów ekologicznych. Kontrola urz dowa produktów 
sprzedawanych w sklepach. 

24 marca 2009 r. 25 czerwca 2009 r. 7 sierpnia 2009 r. oraz 
cz  przepisów -  
1 stycznia 2011 r.  

Wykorzystanie potencja u i mo liwo ci rolnictwa do poprawy bilansu energetycznego Polski 
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
energetyczne oraz o zmianie innych 
ustaw  

Wspieranie rozwoju instalacji wytwarzania biogazu rolniczego i jego 
dostarczania do dystrybucyjnych sieci gazowych.  

 

 

 

 

12 maja 2009 r. Trwaj  prace w 
Sejmie 
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D enie do poprawy dochodowo ci produkcji w rolnictwie, jej stabilizacja i przeprowadzenie niezb dnych reform w zakresie zabezpieczenia emerytalno-rentowego o 
zdrowotnego rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i us ug 

Wzrost stawki zrycza towanego zwrotu z 5 proc. do 6 proc. Zmiana ma 
zwi zek z zako czeniem okresu przej ciowego, który umo liwia  
stosowanie 3 proc. stawki i podwy szeniem jej do 7 proc. 
Wed ug szacunków podwy ka stawki do 6 proc. zrekompensuje podwy k  
podatku na rodki produkcji dla rolnictwa. Przepisy przej ciowe z zwi zku z 
uzyskaniem przez Polsk  zgody na utrzymanie 3 proc. stawki na dostawy 
produktów spo ywczych do ko ca 2010 r.  

19 marca 2008 r. 11 kwietnia 2008 r. 1 maja 2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
ubezpieczeniu spo ecznym rolników 

Zró nicowanie sk adek rolników na ubezpieczenie spo eczne. Podstawowa 
sk adka miesi czna ma wynosi  10 proc. najni szej emerytury, czyli 67,51 
z  Dla osób prowadz cych podwójn  dzia alno  (rolnicz  i pozarolnicz ) 
by aby to dwukrotno  sk adki – 20 procent najni szej emerytury. 
Zaplanowano obci enie zwi kszon  sk adk  osób prowadz cych 
dzia alno  rolnicz  na du  skal , tj. maj cych gospodarstwa 
przekraczaj ce 50 ha przeliczeniowych. Dla tej grupy sk adka wzro nie od 
100 do blisko 500 proc., w zale no ci od obszaru gospodarstwa. W 
przypadku rolników prowadz cych gospodarstwa rolne o obszarze 
przekraczaj cym 50 ha przeliczeniowych sk adka b dzie zwi kszona 
dodatkowo o 12-48 proc. kwoty najni szej emerytury. Trwaj  prace nad II 
etapem wprowadzenia reformy. 

30 wrze nia 
2008 r. 

24 kwietnia 2009 r. 1 pa dziernika 2009 r. 

Rozporz dzenie RM w sprawie 
wprowadzenia programu zwalczania 
choroby Aujeszkyego u wi  

Program wprowadzono na terenie ca ego kraju. Jego celem jest uznanie 
Polski za kraj urz dowo wolny od tej choroby. 

19 marca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych  

18 kwietnia 2008 r.  
 

Projekt ustawy o funduszach promocji 
produktów rolno-spo ywczych  

Ustawa umo liwia utworzenie 9 funduszy, które b d  wspiera  marketing, 
spo ycie i promocj  produktów rolno-spo ywczych.  

10 marca 2009 r. 22 maja 2009 r. 1 lipca 2009 r. 

Informacja o sytuacji polskich rolników 
ze szczególnym uwzgl dnieniem 
warunków ycia, op acalno ci produkcji 
rolnej oraz pomocy ze strony instytucji 
podleg ych Ministerstwu Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi dla mieszka ców wsi 

Od przyst pienia Polski do Unii Europejskiej poprawi a si  op acalno  
produkcji rolnej i wzros y dochody w rolnictwie, co by o efektem szybszego 
wzrostu cen oraz wprowadzenia unijnego wsparcia bezpo redniego i 
wsparcia procesów inwestycyjnych. Pozwoli o to zmniejszy  dysproporcje 
mi dzy dochodami gospodarstw domowych rolników a dochodami innych 
gospodarstw. 
 
 

20 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Do o enie stara , aby rozwi za  konflikt Polski z KE w sprawie po owu dorsza na Ba tyku 

Negocjacje z KE Pozytywne wyniki negocjacji osi gni to na prze omie stycznia/lutego 2008 
r. Rada Ministrów UE zaaprobowa a kompromis w kwietniu 2008 r. 

   

Podj cie dzia ania w celu przyspieszenia wdro enia programów na lata 2007-2013 

Program Operacyjny Ryby 2007-2013 Program zatwierdzony przez KE 16 pa dziernika 2008 r. Bud et ok. 1 mld 
euro. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

16 pa dziernika 2008 

Projekt ustawy o wspieraniu 
zrównowa onego rozwoju sektora 
rybackiego z udzia em Europejskiego 
Funduszu Rybackiego 

Ustawa umo liwi wdro enie Programu Ryby 2007-2013. 3 marca 2009 r.  3 kwietnia 2009 r. Prezydent skierowa  
ustaw  do Trybuna u 
Konstytucyjnego 

PROW 2007-2013 Wydano wszystkie rozporz dzenia niezb dne do wdra ania Programu i 
przyznano akredytacj  na wdra anie wszystkich dzia a . Z PROW 2007-
2013 wyp acono ju  ponad 10,6 mld z , tj. ok. 14,5 proc. przyznanych 
rodków. Do ko ca roku wyp acone zostanie ok. 1,3 mld z . Na  PROW 

2007-2013 do wydania jest ponad 17 mld euro, czyli ponad 73 mld z . 
Zako czono proces akredytacji ARiMR dla wszystkich dzia a  obj tych 
Programem”. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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OCHRONA RODOWISKA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Skuteczne wykorzystanie rodków unijnych na ochron  rodowiska 

Uchwa a w sprawie przyj cia Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 

rodowisko 2007-2013 

Program poprawi atrakcyjno  inwestycyjn  Polski i jej regionów poprzez 
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie 
stanu rodowiska, zdrowia, zachowaniu to samo ci kulturowej i rozwijaniu 
spójno ci terytorialnej. Do dyspozycji z UE jest 28 mld euro. Bud et ca ego 
programu, cznie z wk adem krajowym, wynosi 37,6 mld euro. Na ochron  
rodowiska jest 4,8 mld euro. 

3 stycznia 2008 
r. 

Przygotowywana 
jest obecnie 
nowelizacja 
programu. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Program oczyszczania kraju z azbestu na 
lata 2009-2032”, przed o ona przez 
ministra gospodarki.  

Najwa niejszym zadaniem programu jest przyspieszenie tempa usuwania 
wyrobów azbestowych, szczególnie z terenów wiejskich. Chodzi te  o ich 
szybkie unieszkodliwienie, a tak e minimalizacj  negatywnych skutków 
zdrowotnych, wynikaj cych z kontaktu z w óknami azbestu oraz likwidacj  
jego szkodliwego oddzia ywania na rodowisko. 

14 lipca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Przyspieszenie realizacji „Krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych” 

Projekt Aktualizacji Krajowego programu 
oczyszczania cieków komunalnych 2009 

W chwili obecnej obowi zuje Aktualizacja KPO K zatwierdzona przez RM 
w 2005 r. Zgodnie z ustaw  Prawo wodne opracowana zosta a kolejna 
aktualizacja KPO K, która jest na ko cowym etapie prac. Projekt AKPO K 
2009 aktualizuje potrzeby inwestycyjne samorz dów w zakresie inwestycji 
ciekowych. Obecny projekt Aktualizacji Programu przyczyni si  do 

prawid owego i celnego wykorzystywania rodków finansowych na 
inwestycje rozwijaj ce infrastruktur  ciekow  w celu ochrony zasobów 
wodnych i poprawy stanu rodowiska. 
 
 
 

IV kwarta  
2009r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Po zatwierdzeniu przez 
RM 

Jak najszybsze wdro enie w Polsce europejskiej sieci terenów cennych przyrodniczo Natura 2000 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
ochronie przyrody oraz niektórych innych 
ustaw 

Podporz dkowanie rozwoju gospodarczego na obszarach Natura 2000 do 
wymogów zrównowa onego rozwoju. Plany i opracowania planistyczne 
dotycz ce obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, zak adania lasów w 
otulinie tych rezerwatów b d  musia y uzyska  zgod  regionalnego 
dyrektora ochrony rodowiska.  

15 lipca 2008 r. 3 pa dziernika 2008 
r. 

15 listopada 2008 r. 
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Ustawa o udost pnianiu informacji o 
rodowisku i jego ochronie, udziale 

spo ecze stwa w ochronie rodowiska 
oraz o ocenach oddzia ywania na 
rodowisko 

Powo anie nowych organów usprawniaj cych przebieg procedury ocen 
oddzia ywania na rodowisko. Generalna Dyrekcja Ochrony rodowiska 
oraz regionalne dyrekcje b d  odpowiedzialne za oceny oddzia ywania na 
rodowisko zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej.  

15 lipca 2008 r. 3 pa dziernika 2008 
r. 

15 listopada 2008 r. 

Dokument: „Lista proponowanych 
obszarów maj cych znaczenie dla 
Wspólnoty” 

Dotychczas Polska zg osi a do Komisji Europejskiej cznie 142 obszary 
specjalnej ochrony ptaków (OSO), które zajmuj  ok. 16,1 proc. powierzchni 
kraju, oraz 364 specjalne obszary siedlisk (SOO) – zajmuj  9,2 proc. 
powierzchni kraju. Powo ano 16 wojewódzkich zespo ów specjalistycznych, 
którzy przygotowali propozycje nowych obszarów chronionych. Po 
konsultacji z gminami na li cie znalaz y si  454 nowe obszary ochrony oraz 
77 obszarów siedliskowych zg oszonych wcze niej do Komisji Europejskiej, 
w stosunku do których zaproponowano korekty przebiegu ich granic.  

 

28 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

W 2010 r., po 
zatwierdzeniu przez 
KE 

Dokument: Uzupe nienie listy obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o 
proponowany obszar „Bagno Pulwy”. 

Wyznaczenie „Bagna Pulwy”, jako obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000, umo liwi finansowanie z Funduszu Spójno ci drogi 
ekspresowej S8 na odcinku Radzymin – Wyszków, wraz z obwodnic  
Wyszkowa. Koszt inwestycji to 70 mln euro. 
„Bagno Pulwy” b dzie 142 obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. Ogólnie powierzchnia chroniona wyniesie 5 126 463 ha, to jest ok. 
15,9 proc. powierzchni kraju.  

 

28 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

28 pa dziernika 2009 
r. 

Sprawne negocjacje i zako czenie sporu z KE dzi ki porozumieniu i dobremu rozwi zaniu, które szanuje wymogi ochrony rodowiska i nie blokuje pal cych inwestycji 
drogowych 

Projekty ustaw o udost pnianiu 
informacji o rodowisku i jego ochronie, 
udziale spo ecze stwa w ochronie 
rodowiska oraz o ocenach 

oddzia ywania na rodowisko oraz o 
zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
niektórych innych ustaw 

Wszystkie realizowane inwestycje infrastrukturalne maj  spe nia  
wymagania UE, je li chodzi o ochron  rodowiska, co likwiduje ryzyko 
utraty rodków unijnych na drogi. 

15 lipca 2008 r.  3 pa dziernika 2008 
r. 

15 listopada 2008 r. 



75

Analiza realizacji zobowi za  traktatowych w cznie z ewentualnym renegocjowaniem zobowi za  Polski wobec UE, by usprawni  wykorzystanie róde  i mechanizmów 
finansowania ochrony rodowiska 
Projekt ustawy o systemie bilansowania i 
rozliczania wielko ci emisji dwutlenku 
siarki i tlenków azotu dla du ych róde  
spalania 

Wdro enie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i 
tlenków azotu, stwarzaj cego warunki i mo liwo ci optymalnego 
zaprogramowania dzia a  modernizacyjnych i inwestycyjnych w sektorze 
energetycznym, które pozwol  osi gn  znaczne redukcje emisji i b d  
wspiera  wype nienie zobowi za  zawartych w Traktacie Akcesyjnym w 
obszarze du ych róde  spalania. 
 
 
 

I kw. 2010 r.    

Zwi kszenie produkcji energii ze róde  odnawialnych 
Program wsparcia inwestycji w 
odnawialne ród a energii i obiekty 
wysoko sprawnej kogeneracji przez 
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska 
i Gospodarki Wodnej w latach 2009-2012 

Program przewiduje wydatkowanie w latach 2009 – 2012, co najmniej 1,5 
mld z  na budow  lub modernizacj  du ych inwestycji ekologicznych. 
Program przyj ty przez RN NFO . Pierwsze sprawozdanie z realizacji 
programu Minister rodowiska przedstawi  RM 24 lutego 2009 r. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Obowi zuje od 
stycznia 2009 do 
grudnia 2012 

Informacja w sprawie notyfikacji 
programu pomocowego dotycz cego 
wsparcia dla rozwoju rynku 
biokomponentów i biopaliw ciek ych w 
Polsce 

Rz d zobowi zuje si  do nieprzed u ania „Wieloletniego programu 
promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” poza 
dat  30 kwietnia 2011 r. Decyzja Rady Ministrów wi e si  wymogiem 
Komisji Europejskiej, która ma notyfikowa  program. 

21 lipca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Rozporz dzenie w sprawie rodzajów 
programów i projektów przeznaczonych 
do realizacji w ramach Krajowego 
systemu zielonych inwestycji. 

W rozporz dzeniu okre lono programy i projekty, których zadaniem jest 
zmniejszenie energoch onno ci polskiej gospodarki i zapotrzebowania na 
energi  finaln  oraz promocja odnawialnych róde  energii. Dzia ania te 
b d  finansowane z Krajowego systemu zielonych inwestycji. Za pomoc  
tego systemu dzielone s  rodki ze sprzeda y jednostek przyznanej emisji, 
które przeznacza si  m.in. na popraw  efektywno ci energetycznej, czyste 
technologie w glowe, odnawialne ród a energii oraz odzysk 
i wykorzystanie metanu.  

 

 

20 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

20 pa dziernika 2009 
r. 
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Opracowanie Strategii Gospodarki Wodnej – ochrona zasobów wodnych, spo eczno-gospodarcze wykorzystanie wód, ochrona przed powodzi  i przeciwdzia anie skutkom suszy 
(wykorzystanie pieni dzy unijnych) 

Projekt Narodowej Strategii 
Gospodarowania Wodami 

Realizacja strategii przyczyni si  do zapewnienia powszechnego dost pu 
ludno ci do czystej i zdrowej wody oraz istotnego ograniczenia zagro e  
wywo anych przez powodzie i susze. Ponadto nast pi poprawa jako ci 
zarz dzania gospodark  wodn  poprzez przeprowadzenie gruntownej 
reformy oraz zapewnienie zasad zrównowa onego rozwoju w obszarze 
gospodarki wodnej. 
 

Planowane w 
2010 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
wodne 

Celem projektowanej zmiany ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
jest w szczególno ci:  
 transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowie  Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego 
i zarz dzania nim,  
 uzupe nienie transpozycji do polskiego systemu prawnego postanowie  
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 pa dziernika 2000 r. 
ustalaj cej ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej, 
 zweryfikowanie i poprawienie tych przepisów obowi zuj cej ustawy, które 
utrudniaj  prawid owe stosowanie ustanowionego Prawem wodnym 
systemu gospodarowania wodami, w zakresie wprowadzanych zmian 

. 

IV kwarta  2009 
r. 
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WZROST ZATRUDNIENIA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Utrzymanie Polaków po 50 roku ycia na rynku pracy – doprowadzenie do porozumienia z pracodawcami w tej sprawie, wsparcie programu aktywizacji z wykorzystaniem 
rodków UE, oferta poszerzenia i uzupe nienia kwalifikacji 

Program Solidarno  pokole  „50+”. 
Dzia ania dla zwi kszenia aktywno ci 
zawodowej osób w wieku „50+”. 

Czasowe zwolnienie pracodawców z odprowadzania sk adek. Zmiana 
systemu szkole  i podnoszenia kwalifikacji. Elastyczne formy 
zatrudnienia. Zmniejszenie liczby dni chorobowych (z 33 do 14 dni w 
roku), za które pracodawcy wyp acaj  wynagrodzenie. U atwienia w 
organizowaniu bezp atnego dojazdu do pracy. 

17 pa dziernika 
2008 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

17 pa dziernika 
2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw 

Ustawa wprowadza w ycie Program „50+”. Pracodawcy zatrudniaj cy 
osoby bezrobotne w wieku „50+”, b d  czasowo zwolnieni z 
odprowadzania sk adek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

wiadcze  Pracowniczych. Nie musz  te  odprowadza  sk adek na 
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych wiadcze  Pracowniczych 
za osoby, które uko cz  60 lat (m czy ni) i 55 lat (kobiety). 

17 pa dziernika 
2008 r. 

 

Uchwalona 19 
grudnia 2008 r. 

1 lutego 2009 r. 
Zwolnienie 
przedsi biorców z 
p acenia sk adek na 
Fundusz Pracy - 1 
lipca 2009 r.  
 

Wzrost zatrudnienia 

Krajowy plan dzia a  na rzecz 
zatrudnienia na 2008 r. 

Wsparcie osób rozpoczynaj cych dzia alno  gospodarcz  poprzez 
doradztwo i szkolenia. Wsparcie konkurencyjno ci gospodarczej obszarów 
wiejskich, poprzez tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw. U atwienia w 
powstawaniu na tych terenach ma ych firm wiadcz cych us ugi 
rzemie lnicze i r kodzielnicze, budowlane, przetwórstwa spo ywczego czy 
turystyki.  

12 lutego 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy zmieniaj cej ustaw  o 
gospodarowaniu niektórymi sk adnikami 
mienia Skarbu Pa stwa oraz o Agencji 
Mienia Wojskowego 

U atwia przekazanie samorz dom terytorialnym, w formie darowizny, 
lotnisk wojskowych, na których b d  mog y powstawa  lotniska cywilne. 
Dzi ki temu wrosn  szanse regionów na wykorzystanie rodków 
pomocowych Unii Europejskiej oraz  poziom zatrudnienia. 

11 grudnia 2007 r. 10 lipca 2008 r. 22 sierpnia 2008 r. 



78

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. 
w Krakowie pod nazw : Centrum Us ug 
Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011 

Firma zobowi za a si  do utworzenia 250 miejsc pracy i utrzymania ich 
przez co najmniej 5 lat. 240 miejsc pracy przeznaczona b dzie dla 
absolwentów wy szych uczelni. Wsparcie z bud etu pa stwa wyniesie 1,1 
mln z . 

18 grudnia 2007 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez UPS Polska Sp. z o.o. 
we Wroc awiu pod nazw : Centrum us ug 
finansowo-ksi gowych UPS Polska Sp. z 
o.o. latach 2008 i 2009” 

W wyniku realizacji inwestycji powstanie 316 nowych miejsc pracy. 
Przewiduje si , e czne nak ady z bud etu pa stwa na realizacj  
programu w latach 2008-2009 wynios  752 tys. z . 

23 maja 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez Franklin Templeton 
Investments Poland Sp. z o.o. pod nazw : 
Centrum Us ug Wspólnych – Transfer 
Agency w Poznaniu, w latach 2008-2011 

Inwestor zadeklarowa  nak ady inwestycyjne w wysoko ci 17,3 mln z  oraz 
utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat. Firma zatrudni 500 osób, w 
tym 250 z wy szym wykszta ceniem. Przewiduje si , e czne nak ady z 
bud etu pa stwa w latach 2008-2011 wynios  ponad 4,9 mln z .  

5 sierpnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez Nidec 
Motors&Actuators (Poland) Sp. z o.o. w 
Niepo omicach k. Krakowa pod nazw  
„Fabryka silników i nap dów 
elektrycznych dla przemys u 
motoryzacyjnego w latach 2008-2013” 

Firma zobowi za a si  do utworzenia 500 miejsc pracy. 
Bud et pa stwa zadeklarowa  nak ady w wysoko ci 2,9 mln z , które 
zostan  przeznaczone na utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy. 
 

2 wrze nia 2008 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez SWS Business Process 
Outsourcing Poland Sp. z o.o. w odzi 
pod nazw  „Centrum Outsourcingu” w 
latach 2008-2010 

Inwestor zobowi za  si  do poniesienia nak adów w wysoko ci ponad 3,4 
mln z  i utworzenia 370 nowych miejsc pracy. Z bud etu pa stwa zostan  
sfinansowane koszty utworzenia nowych miejsc pracy na kwot  1,1 mln z . 

2 wrze nia 2008 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw 

Zwi kszenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania 
urz dów pracy, modyfikacja systemu wyp at zasi ków, wsparcie 
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+”. 
Mo liwo  obj cia wszystkich osób bezrobotnych lub poszukuj cych pracy 
indywidualnym planem dzia ania.  

17 pa dziernika 
2008 r. 

 

19 grudnia 2008 r. 1 lutego 2009 r. 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z 
o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach 
Wroc awskich pod nazw : Budowa 
innowacyjnego i proekologicznego 
zak adu produkcji wyrobów 
czekoladowych w Skarbimierzu oraz 
rozbudowa istniej cej fabryki wyrobów 
czekoladowych w Bielanach 
Wroc awskich, w latach 2008 – 2012” 

Inwestor zadeklarowa  poniesienie nak adów inwestycyjnych w wysoko ci 
ok. 960 mln z  i utworzenie 750 miejsc pracy. W otoczeniu inwestycji 
zatrudnienie powinno znale  dodatkowo ok. 200 osób. Dla tych 
przedsi wzi  przewidziano wsparcie z bud etu pa stwa w wysoko ci ok. 
14,1 mln z , w tym dofinansowanie kosztów inwestycji – ok. 9,6 mln z  i 
nowych miejsc pracy – ok. 4,5 mln z .  

4 listopada 2008 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez Samsung Electronics 
Sp. z o.o. w Warszawie, pod nazw : 
Telekomunikacyjne Centrum Bada  i 
Rozwoju, w latach 2009-2011”, 

Inwestor zadeklarowa  poniesienie nak adów w wysoko ci 24.796.200 z  
oraz utworzenie docelowo 250 nowych miejsc pracy. Wsparcie z bud etu 
pa stwa obejmie dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, 
które obliczono na 3.740.000 z .  

10 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 



80

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie 
ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych  

Zwi kszenie wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych i 
nap ywu nowych inwestycji poprzez zwi kszenie limitu cznej 
powierzchni stref o 8 tys. ha ( z 12 tys. do 20 tys. ha).  

5 lutego 2008 r. 30 maja 2008 r. 4 sierpnia 2008 

Rozporz dzenie z 14 listopada 2007 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
tarnobrzeskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o prawie 123 ha do 1335,6 ha. 
Szacuje si , e na nowych terenach powstanie 2445 nowych miejsc pracy, a 
inwestycje wynios  ok. 449 mln z . Dzi ki inwestycjom lokowanym w 
strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 600 miejsc pracy poza stref . 

14 listopada 2008 
r.  

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 grudnia 2007 r. 

Rozporz dzenie z 24 grudnia 2007 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
kostrzy sko-s ubickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o 166 ha i wynios a 1171,7 ha. 
Szacuje si , e na nowych terenach powstanie ponad 3650 nowych miejsc 
pracy, a inwestycje wynios  ok. 555 mln z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 915 miejsc pracy poza 
stref . 

24 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

24 stycznia 2008 r. 

Rozporz dzenie z 30 stycznia 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
katowickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o 189 ha i wynios a 1489 ha. 
Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 13 tys. nowych 
miejsc pracy, a inwestycje mog  wynie  ok. 4,8 mld z . Dzi ki 
inwestycjom lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 3,3 tys. 
miejsc pracy poza stref . 

30 stycznia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

5 marca 2008 r. 

Rozporz dzenie z 19 lutego 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
krakowskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o prawie 118 ha i wynios a 416,7 
ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ponad 4 tys. 
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rz du 476 mln z . Dzi ki 
inwestycjom lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 100 
miejsc pracy poza stref . 

19 lutego 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

22 marca 2008 r. 

Rozporz dzenie z 4 marca 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
pomorskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o prawie 8 ha i wynios a 1062 ha. 
Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 150 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 89 mln z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 40 miejsc pracy poza 
stref . 

4 marca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

26 marca 2008 r. 

Rozporz dzenie z 20 maja 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
pomorskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 100 ha i wynios a ok. 1162 
ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 985 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 1348 mln z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 290 miejsc pracy poza 
stref . 

20 maja 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

20 czerwca 2008 r. 
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Rozporz dzenie z 20 maja 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
wa brzyskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 110 ha i wynios a ok. 1544,7 
ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 950 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 938 mln z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 190 miejsc pracy poza 
stref . 

20 maja 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

20 czerwca 2008 r. 

Rozporz dzenie z 17 czerwca 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
s upskiej specjalnej strefy ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 24,6 ha i wynios a ok. 401 ha. 
Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 350 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 128 mln z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 87 miejsc pracy poza 
stref . 

17 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

22 lipca 2008 r. 

Rozporz dzenie z 17 czerwca 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
kostrzy sko-s ubickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 14,7 ha i wynios a ok. 1186 
ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 250 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 72 mln z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 40 miejsc pracy poza 
stref . 

17 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

17 lipca 2008 r. 

Rozporz dzenie z 17 czerwca 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
tarnobrzeskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 1 ha (wy czono ze strefy 
ponad 51 ha, a w czono 52,5 ha) i wynios a ok. 1336,4 ha. Wed ug 
szacunków na nowow czonych terenach mo e powsta  ok. 594 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 260 mln z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 170 miejsc pracy poza 
stref . 

17 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

19 lipca 2008 r. 

Rozporz dzenie z 22 lipca 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
katowickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 244,5 ha i wynios a ponad 
1544 ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 3290 
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rz du 1 mld z . Dzi ki 
inwestycjom lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 660 
miejsc pracy poza stref . 

22 lipca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 sierpnia 2008 r. 

Rozporz dzenie z 28 lipca 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ponad 10 ha i wynios a ok. 908 
ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 1700 
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rz du 403 mln z . Dzi ki 
inwestycjom lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 425 
miejsc pracy poza stref . 

28 lipca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 sierpnia 2008 r. 
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Rozporz dzenie z 28 lipca 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
pomorskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zosta a zmniejszona o prawie 1 ha (w czono 8,1 ha i 
wy czono 9 ha) i wynios a ok. 1161 ha. Wed ug szacunków na 
nowow czonych terenach mo e powsta  ok. 10 nowych miejsc pracy przy 
inwestycjach rz du 149 mln z . Dzi ki inwestycjom lokowanym w strefie 
mo e powsta  dodatkowo ok. 60 miejsc pracy poza stref . 

28 lipca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 sierpnia 2008 r. 

Rozporz dzenie z 28 lipca 2008 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
starachowickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ponad 14 ha i wynios a ok. 580 
ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 150 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 75 mln z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 40 miejsc pracy poza 
stref . 

28 lipca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 sierpnia 2008 r. 

Rozporz dzenie z 16 marca 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ponad 254 ha i wynios a ok. 1162 
ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 7490 
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rz du 2 mld z . Dzi ki 
inwestycjom lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 1876 
miejsc pracy poza stref . 

16 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

31 marca 2009 r. 

Rozporz dzenie z 16 marca 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
starachowickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zosta a zmniejszona o 0,3 ha (w czono ok. 40 ha i 
wy czono 40,2 ha) i wynios a ok. 580,4 ha. Wed ug szacunków na 
nowow czonych terenach mo e powsta  ok. 20 nowych miejsc pracy przy 
inwestycjach rz du 100 mln z . Dzi ki inwestycjom lokowanym w strefie 
mo e powsta  dodatkowo ok. 20 miejsc pracy poza stref . 

16 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

31 marca 2009 r. 

Rozporz dzenie z 16 marca 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
warmi sko-mazurskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ponad 38 ha i wynios a ok. 738,7 
ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 300 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 181 mld z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 100 miejsc pracy poza 
stref . 

16 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

31 marca 2009 r. 

Rozporz dzenie z 23 marca 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
kostrzy sko-s ubicka specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 72 ha i wynios a ok. 1258 ha. 
Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 1870 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 354 mld z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 620 miejsc pracy poza 
stref . 

23 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

17 kwietnia 2009 r. 

Rozporz dzenie z 14 kwietnia 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
wa brzyskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszy a si  o ok. 106 ha i wynios a  ok. 1651,5 ha. 
Szacuje si , e na nowych terenach powstanie 4850 miejsc pracy, a 
inwestycje wynios  ok. 1469 mln z . Dzi ki inwestycjom lokowanym w 
strefie  mo e powsta  ok. 970 miejsc pracy poza stref .  

14 kwietnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

22 kwietnia 2009 r. 



83

Rozporz dzenie z 14 kwietnia 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
krakowskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszy a si  o 112 ha do ponad 528,8 ha. Inwestorzy 
planuj  utworzy  3244 miejsca pracy  Nak ady inwestycyjne szacuje si  na 
ok. 494 mln z . Dzi ki inwestycjom lokowanym w strefie mo e powsta  
dodatkowo ok. 810 miejsc pracy poza stref . 

14 kwietnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

30 kwietnia 2009 r. 

Rozporz dzenie z 30 czerwca 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
kamiennogórskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 30 ha i wynios a ok. 368,7 ha. 
Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 570 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 183 mld z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 150 miejsc pracy poza 
stref . 

30 czerwca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

20 lipca 2009 r. 

Rozporz dzenie z 30 czerwca 2009 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
mieleckie specjalnej strefy ekonomicznej 

Powierzchnia strefy zwi kszona zosta a o ok. 72 ha i wynios a ok. 998,5 ha. 
Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 2470 nowych 
miejsc pracy przy inwestycjach rz du 660 mld z . Dzi ki inwestycjom 
lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 615 miejsc pracy poza 
stref . 

30 czerwca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

20 lipca 2009 r. 

Rozporz dzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. 
w sprawie poszczególnych (14) 
specjalnych stref ekonomicznych 

Zwi kszenie wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych i 
nap ywu nowych inwestycji poprzez wyd u enie okresu funkcjonowania 
stref do ko ca 2020 r. Dodatkowo w przypadku suwalskiej sse zmieniono 
granice. Powierzchnia strefy zosta a zwi kszono o ok. 30 ha i wynios a 
342,7 ha. Wed ug szacunków na nowych terenach mo e powsta  ok. 1310 
nowych miejsc pracy przy inwestycjach rz du 258 mld z . Dzi ki 
inwestycjom lokowanym w strefie mo e powsta  dodatkowo ok. 330 
miejsc pracy poza stref . 

15 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

30 grudnia 2008 r. 

Poprawa warunków startu zawodowego m odej generacji poprzez lepsze dopasowanie edukacji do oczekiwa  gospodarki (znajomo  informatyki, j zyków obcych, umiej tne 
prowadzenie w asnej kariery zawodowej) 
Rozporz dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 
sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
kszta cenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkó  

Zmiany programowe i organizacyjne w kszta ceniu ogólnym. Po o enie 
nacisku na kszta towanie w procesie nauczania kompetencji kluczowych: 
porozumiewania si  w j zykach obcych, kompetencji matematycznych, 
podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, kompetencji 
informatycznych, inicjatywno ci i przedsi biorczo ci, wiadomo ci i 
ekspresji kulturalnej. Wi ksza mo liwo  indywidualizacji nauczania, w 
tym rozpoznawania i rozwoju mo liwo ci i zainteresowa  uczniów.  
Udzia  szerokiego grona ekspertów i ogólnopolskie konsultacje spo eczne 
przy opracowaniu podstawy programowej by y mo liwe dzi ki 
dofinansowaniu pochodz cemu  z Europejskiego Funduszu Spo ecznego. 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

23 grudnia 2008 r.  
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POLITYKA PRORODZINNA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - 
Kodeks pracy i niektórych innych ustaw 

Wyd u enie urlopów macierzy skich w 2009 r., z 18 do 20 tygodni przy 
urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie do 31 tygodni, w 
przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni w 
przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni w 
przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 37 tygodni w 
przypadku urodzenia pi ciorga i wi cej dzieci przy jednym porodzie 
Wprowadzenie urlopów „tacierzy skich”. Mo liwo  wykorzystania 
zak adowego funduszu wiadcze  socjalnych na tworzenie 
przyzak adowych obków i przedszkoli. Osoby na urlopach 
wychowawczych b d  mog y otrzymywa  na swoje konto emerytalne w 
ZUS i OFE zamiast obecnych 82 z  – prawie 300 z . Wyd u enie okresu 
otrzymywania wiadczenia chorobowego przez kobiety w ci y, z obecnych 
182 do 270 dni. 

8 lipca 2008 r. 6 grudnia 2008 r. 1 stycznia 2009 r. 
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EDUKACJA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, szczególnie potrzebnej na terenach wiejskich 

Program rozwoju edukacji na obszarach 
wiejskich na lata 2008-2013  

Celem Programu jest podniesienie jako ci i poziomu wykszta cenia 
mieszka ców wsi i obszarów wiejskich. Stworzenie warunków 
umo liwiaj cych zak adanie nowych form wychowania przedszkolnego. W 
ca ym kraju wzros a prawie dwukrotnie liczba utworzonych publicznych i 
niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zespo ów wychowania 
przedszkolnego - z 636 do 1159 (w porównaniu z ubieg ym rokiem 
szkolnym 2008/2009). Wzrost ten w du ej cz ci dotyczy  obszarów 
wiejskich. W ramach programu realizowano dzia ania m.in. z zakresu 
udzielania pomocy stypendialnej i materialnej (w tym do ywiania) dla 
uczniów czy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenów 
wiejskich. Program ma te  na celu zwi kszenie roli rodziców w yciu 
szko y i  podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Opracowanie i 
wdro enie programów wsparcia ma ych szkó  na obszarach wiejskich. 
Program b dzie finansowany ze rodków bud etowych i funduszy 
strukturalnych UE.  Koszt programu w 2008 r. to ok. 1,5 mld z .  

29 lipca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

29 lipca 2008 r.  

Ustawa o zmianie ustawy o systemie 
o wiaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw 

Obj cie obowi zkiem szkolnym 6-latków, upowszechnienie wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym obowi zek 
rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. Prawo 5-latka 
do edukacji przedszkolnej od 1 wrze nia 2009r. Obowi zek rocznego 
przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich od 1 wrze nia 2011 r. 

7 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyj a uchwa  w sprawie rz dowego 
programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadz cych w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-
III szkó  podstawowych i ogólnokszta c cych szkó  muzycznych I stopnia - 
„Radosna szko a”. Zadaniem programu jest udzielenie pomocy finansowej w 
zakresie wyposa ania miejsc zabaw w szkole w pomoce dydaktyczne i 
tworzenia szkolnych placów zabaw. Wspomaga i u atwia agodne 
wprowadzanie sze cioletnich dzieci w nauk  szkoln  tworz c dobre warunki do 
aktywnej nauki i zabawy. 

21 pa dziernika 
2008 r. 

19 marca 2009 r. 22 kwietnia 2009 r. 



86

Rozporz dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w 
sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich dzia ania 

Wprowadzenie obowi zku realizacji w innych formach wychowania 
przedszkolnego ca ej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
Wprowadzenie punktów przedszkolnych i zespo ów wychowania 
przedszkolnego. Zaj cia w punktach i zespo ach mog  by  prowadzone w 
grupach licz cych od 3 do 25 dzieci. Uproszczenie procedury formalnej w 
przypadku tworzenia innych form wychowania przedszkolnego. Mo liwo  
realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5-letnie w 
punktach przedszkolnych i zespo ach wychowania przedszkolnego. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 wrze nia 2009 r. 

Dzieci ko cz ce edukacj  przedszkoln  b d  uzyskiwa  diagnoz  swoich uzdolnie  i mo liwo ci 

Diagnoza przedszkolna i wspomaganie 
dzieci pi cioletnich w osi ganiu 
gotowo ci do podj cia nauki w szkole 

W ramach realizacji zadania przeszkolono w skali kraju 207 liderów, a 
liderzy przygotowali  11 314 nauczycieli do prowadzenia diagnozy dzieci w 
wieku przedszkolnym. Wczesna diagnoza umo liwia obj cie dziecka 
formami psychologiczno-pedagogicznego wsparcia. Ca kowity koszt 
szkole  wyniós  ok. 1,3 mln z . W 2010 r. planuje si  przeszkolenie kolejnej 
grupy nauczycieli. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 wrze nia 2009 r. 

Doskonalenie koncepcji kszta cenia zawodowego i ustawicznego we wspó pracy ze rodowiskiem pracodawców 
Rozporz dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej  z dnia 15 marca 2009 r. w 
sprawie publicznych placówek kszta cenia 
ustawicznego, publicznych placówek 
kszta cenia praktycznego oraz 
publicznych o rodków dokszta cania i 
doskonalenia zawodowego  
 

Stworzenie mo liwo ci funkcjonowania publicznych placówek kszta cenia 
ustawicznego o zasi gu ogólnokrajowym. Placówka mia aby realizowa  
zadania dotycz ce projektowania i wdra ania przedsi wzi  edukacyjnych 
zwi zanych z rozwojem kszta cenia ustawicznego. Uporz dkowanie zada  
placówek zwi zanych z dokszta caniem oraz doskonaleniem ogólnym i 
zawodowym, w tym kszta ceniem praktycznym m odzie y i doros ych. 
Rozporz dzenie zak ada wspó prac  placówek z innymi instytucjami 
systemu o wiaty, instytucjami rz dowymi, samorz dowymi i naukowymi 
oraz partnerami w kraju i za granic .  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

11 lipca 2009 r. 

Zarz dzenie nr 15 Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. w 
sprawie powo ania Zespo u 
opiniodawczo-doradczego do spraw 
kszta cenia zawodowego 

 

Celem prac zespo u by o stworzenie koncepcji zmian organizacyjnych i 
programowych w kszta ceniu zawodowym. Propozycje dotyczy y zmian w 
obowi zuj cym prawie oraz ich skutków finansowych.  Zespó  zako czy  
prace w lipcu 2009 r. Obecnie przygotowywane s  ostateczne koncepcje 
modernizacji i dokument programowy. Zaakceptowany dokument zostanie 
poddany szerokim konsultacjom spo ecznym. 

 

 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 wrze nia 2012 r.  
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Debata i konsultacje ze rodowiskami samorz dowymi i nauczycielskimi projektu wprowadzenia bonu edukacyjnego 

 Wst pne konsultacje z przedstawicielami jednostek samorz du 
terytorialnego odby y si  w 2008 r. Przeprowadzono analiz  
dotychczasowego sposobu finansowania zada  edukacyjnych 
„Finansowanie o wiaty w Polsce – diagnoza, dylematy, mo liwo ci”. 
Opracowanie przekazano stronie samorz dowej Komisji Wspólnej Rz du i 
Samorz du Terytorialnego.  

W ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki „Wysoka 
jako  systemu o wiaty” planowana jest realizacja w latach 2010-2011 projektu 
dotycz cego doskonalenia strategii zarz dzania o wiat  na poziomie 
regionalnym i lokalnym. 

   

Podniesienie zarobków nauczycieli – od przysz ego roku zmieniona zostanie Karta Nauczyciela w sposób pozwalaj cy na ustalenie w bud ecie pa stwa odr bnej kwoty bazowej 
dla nauczycieli 
Ustawa bud etowa na 2008 r. i na 2009 r. Wzrost wynagrodze  dla nauczycieli o 10 proc. (5 proc. w styczniu i 5 proc. 

we wrze niu) w roku 2008 i o kolejne 10 proc. w roku 2009. 
16 listopada 2007 

29 wrze nia 2008 

23 stycznia 2008 

9 stycznia 2009 

1 stycznia 2008 r. 
1 stycznia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy Karta 
Nauczyciela 

Ustawa bud etowa na 2009 r. 

 

 

W 2009 r. wszystkim nauczycielom, bez wzgl du na stopie  awansu 
zawodowego wynagrodzenia wzros y co najmniej o 5 proc. od 1 stycznia i o 
5 proc. od 1 wrze nia 2009 r. Najwi kszy wzrost wynagrodze  nast pi  w 
grupie nauczycieli rozpoczynaj cych prac . Od stycznia wynagrodzenie tej 
grupy nauczycieli wzros o rednio o 477 z , a od wrze nia dodatkowo o 109 
z . W projekcie ustawy bud etowej na 2010 r. zaplanowano podwy k  
wynagrodze  nauczycieli o 7% od 1 wrze nia 2010. Przy za o eniu, e 
kwota bazowa dla nauczycieli ustalona w bud ecie pa stwa na 2010 r. 
wzro nie o 7%, tj. do kwoty 2446,82 z , wynagrodzenia rednie osi gn  
wysoko ci: dla nauczyciela sta ysty 2447  z , nauczyciela kontraktowego 
2716 z , nauczyciela mianowanego 3523 z , nauczyciela dyplomowanego 
4502 z .   
 
 
 
 
 
 

21 pa dziernika 
2008 r. 

21 listopada 2008 
r. 

22 stycznia 2009 r. 
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W d u szej perspektywie rozwi zanie systemowe, daj ce tej grupie zawodowej poczucie prawdziwego bezpiecze stwa finansowego i satysfakcji z wykonywania zawodu 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie 
o wiaty oraz zmianie niektórych innych 
ustaw, ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
ustawy o post powaniu w sprawach 
nieletnich 

 

Okre lenie trybu oraz kryteriów przyznawania nagród w pracy 
dydaktycznej, opieku czej i wychowawczej. Okre lenie zasad 
wynagradzania nauczycieli uczestnicz cych w sprawdzianach i egzaminach.

Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 
131, poz. 1078). Pozwoli  na pe niejsze docenienie pracy nauczycieli w 
ró nych jej aspektach oraz stworzy warunki do doceniania podejmowanych 
przez nauczycieli warto ciowych i kreatywnych inicjatyw zawodowych.   

 

22 stycznia 2008 r. 25 lipca 2008 r. 23 sierpnia 2008 r. 
 
 
 
19 sierpnia 2009 r.  

Ustawa o nauczycielskich wiadczeniach 
kompensacyjnych 

Umo liwienie nauczycielom z du ym sta em pracy przechodzenie na 
wcze niejsze emerytury. wiadczenie kompensacyjne ma by  przyznawane 
nauczycielom, którzy osi gn li 30-letni sta  pracy, w tym 20 lat pracy 
nauczycielskiej. Wysoko  nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego 
b dzie taka sama jak emerytury pomostowej. Takie same uprawnienia 
nadano równie  nauczycielom przedszkoli niepublicznych oraz zrównano 
ich uprawnienia do wcze niejszej emerytury z uprawnieniami nauczycieli 
szkó  i przedszkoli publicznych. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

22 maja 2009 r.  1 lipca 2009 r.  

W bud ecie na 2008 r. zapewnimy wi ksze wydatki na edukacj  
 Wzrost w 2008 r. cznej kwoty cz ci o wiatowej subwencji ogólnej o 9,6 

% w stosunku do kwoty z roku 2007. 
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NAUKA I WIEDZA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Zmiana sposobu finansowania szkolnictwa wy szego tak, aby promowa  kierunki studiów najwy szej jako ci 

Za o enia do projektu ustawy o zmianie 
ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym 
oraz ustawy o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki 

G owna zmiana dotyczy stworzenia mechanizmów racjonalnego 
finansowania szkó  wy szych, ze szczególnym uwzgl dnieniem efektów 
ich pracy naukowej i dydaktycznej. Oznacza to, e najwi cej pieni dzy 
b d  otrzymywa  najlepsi.  Wprowadzone zostanie projako ciowe 
finansowanie uczelni, wyodr bnienie Krajowych Naukowych O rodków 
Wiod cych, pozwalaj ce na wsparcie  najlepszych jednostek dydaktyczno 
-naukowych w kraju Zwi kszy si  autonomia szkó  wy szych w 
wykonywaniu swoich zada , w tym kszta towaniu oferty edukacyjnej oraz 
gospodarowaniu zasobami. Przewiduje si  prostsz  cie k  awansu 
naukowego, przejrzyste procedury konkursowe na stanowiska w 
uczelniach i wi ksze otwarcie na badaczy z zagranicy. 

28 pa dziernika 
2009 r. 

  

Program „Zamawianie kszta cenia na 
kierunkach matematycznych, 
przyrodniczych i technicznych” 

Program uruchomiony pilota owo w pa dzierniku 2008 r. w 47 
uczelniach. Celem programu jest wykszta cenie dodatkowo 
kilkudziesi ciu tysi cy absolwentów kierunków, na których jest 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Program jest wspó finansowany ze 
rodków programu operacyjnego „Kapita  Ludzki”. czny bud et do 

2013 r. wynosi 1,5 mld z .  

W wyniku konkursu og oszonego przez MNiSW w lutym 2009 r. przyj to 
do realizacji 59 projektów na 42 uczelniach.  

Nie wymaga prac 
RM 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Stopniowe zwi kszanie finansowania sektora nauki i wiedzy oraz powi zanie systemu finansowania bada  z ich efektywno ci  dla gospodarki 

Zwi kszenie finansowania nauki Zwi kszenie finansowania nauki w 2009 r. o 23% w stosunku do roku 2008 
r. (z 3,9 do 4,8 mld z ).  
 

   

Projekt ustawy o instytutach badawczych Realizacja przez instytuty bada  stosowanych i prac rozwojowych na 
potrzeby gospodarki. Do zada  instytutów nale e  b dzie tak e transfer 
technologii i przystosowywanie wyników do oczekiwa  przemys u. Jasne 
powi zanie wysoko ci finansowania instytutów z osi gni ciem celów 
statutowych (bada ).  
 

2 grudnia 2008 r. Po I czytaniu  
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Projekt ustawy o instytutach badawczych Realizacja przez instytuty bada  stosowanych i prac rozwojowych na 
potrzeby gospodarki. Do zada  instytutów nale e  b dzie tak e transfer 
technologii i przystosowywanie wyników do oczekiwa  przemys u. Jasne 
powi zanie wysoko ci finansowania instytutów z osi gni ciem celów 
statutowych (bada ). 

2 grudnia 2008 r. Po I czytaniu  

Zmiana mechanizmów finansowania nauki i harmonizacja ich z polityk  bada  i innowacji UE. 

Projekt ustawy o Narodowym Centrum 
Nauki 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) b dzie przyznawa  granty w zakresie 
bada  podstawowych z zachowaniem zasad konkursowych. Ma to 
doprowadzi  do poprawy jako ci polskiej nauki dzi ki decentralizacji 
finansowania. NCN b dzie przeznacza  min. 20 proc. grantów na badania 
prowadzone przez osoby rozpoczynaj ce karier  naukow . 

2 grudnia 2008 r. Po I czytaniu  

Projekt ustawy o zasadach finansowania 
nauki 

Wprowadzenie nowego modelu finansowania nauki, w którym rodki 
finansowe b d  sukcesywnie wzrasta , a sposób ich wydawania b dzie 
zale e  od osi gni  badawczych. Powo anie nowego cia a opiniodawczego 
przy ministrze nauki – Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. B dzie 
on ocenia  jednostki naukowe wed ug wiatowych standardów i zasad. 

2 grudnia 2008 r. Po I czytaniu  

Projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk Polska Akademia Nauk ma by  prekursorem zmian jako ciowych w 
polskiej nauce. Jako najwa niejsza instytucja naukowa w Polsce ma by  
wzorem zarz dzania nauk , w tym maj tkiem jednostek naukowych i 
Akademii, przestrzegania zasad rzetelno ci i najwy szej jako ci 
prowadzonych bada . Audyt i ocena jednostek naukowych maj  
doprowadzi  do szybkiej poprawy zasad dzia ania i finansowania jednostek 
naukowych Akademii. 

2 grudnia 2008 r. Po I czytaniu  

Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, 
Program Operacyjny Kapita  Ludzki, 
Program Operacyjny Infrastruktura i 

rodowisko 

Zmiana systemu i sposobu zarz dzania rodkami publicznymi 
przeznaczonymi na finansowanie nauki i szkolnictwa wy szego. 
Powi zanie decyzji zarz dczych dotycz cych finansowania bada  oraz 
szkolnictwa wy szego ze rodków krajowych oraz z EFRR i EFS (POIG, 
POKL, POIi ). 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 stycznia 2009 r.  

Zapewnienie bezp atnego dost pu do 
elektronicznych baz danych oraz 
czasopism w wersji elektronicznej dla 
ca ego rodowiska naukowego 
 

Elektroniczne bazy danych oraz czasopisma w wersji elektronicznej b d  
dost pne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zapewniony b dzie 
powszechny dost p do wiatowej literatury naukowej dla ca ego rodowiska 
naukowego w Polsce. Oszcz dno ci finansowe wynikaj ce z mo liwo ci 
uzyskania znacznej bonifikaty w przypadku zbiorowego zakupu baz 
elektronicznych czasopism naukowych i rezygnacji jednostek z zakupów 
indywidualnych. Spodziewany wzrost konkurencyjno ci polskiej nauki. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Pobudzenie do udzia u w tej dziedzinie sektora prywatnego – realizacja dalekosi nych programów edukacyjnych i naukowych w ramach nowoczesnych miast wiedzy, parków 
technologicznych i inkubatorów przedsi biorczo ci 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi biorczo ci 

Nowe  zadania dla PARP: przygotowanie i wdra anie programów 
operacyjnych w nowej perspektywie finansowania w latach 2007-2013. 
Agencja b dzie udziela a wparcia finansowego m.in.: jednostkom 
naukowym. 

15 stycznia 2008 r. 30 maja 2008 r. 

 

17 lipca 2008 r. 
 

Projekt ustawy o Narodowym Centrum 
Bada  i Rozwoju 

Lepsze warunki prawne do efektywnego wykorzystywania potencja u 
Narodowego Centrum Bada  i Rozwoju (NCBiR). Umo liwienie 
skutecznego wdra ania polityki innowacyjnej pa stwa opartej na 
otwarto ci, konkurencyjno ci i przejrzysto ci. Centrum ma skupia  
naukowców, przedsi biorców i przedstawicieli administracji rz dowej. 

2 grudnia 2008 r. Po I czytaniu  

Przedsi wzi cie ministra nauki i 
szkolnictwa wy szego „IniTech” 

Dofinansowanie projektów obejmuj cych badania naukowe i prace 
rozwojowe, nakierowane na zastosowanie w gospodarce wyników bada  
naukowych w praktyce gospodarczej. Dofinansowanie us ug doradczych, 
polegaj cych na pomocy jednostkom naukowym, ma ym lub rednim 
przedsi biorcom albo konsorcjom naukowo-przemys owym w 
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie ich projektów badawczo-
rozwojowych. 

Nie wymaga prac 
RM 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

15 kwietnia 2009 r.  

Wsparcie stara  rodowiska akademickiego i w adz Wroc awia w staraniach o lokalizacj  Europejskiego Instytutu Technologicznego 
Zarz dzenie Nr 14 Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie Mi dzyresortowego 
Zespo u do Spraw Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii 

Zespó  opracowa  strategi  dzia a  na rzecz promocji kandydatury 
Wroc awia na siedzib  Rady Zarz dzaj cej EIT.  Strategia polega a na 
realizacji wizyt i spotka  cz onków Rz du RP z odpowiednikami w krajach 
UE,  organizacji konferencji, spotka  z ambasadorami pa stw 
cz onkowskich UE w Warszawie.  
Dzia ania integruj ce polskie rodowiska naukowe z europejskimi 
odpowiednikami w kontek cie tworzenia wspólnot wiedzy i innowacji EIT. 

18 lutego 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

18 lutego 2008 r. 

Zarz dzenie Nr 143 Prezesa  Rady 
Ministrów w sprawie zniesienia 
Mi dzyresortowego Zespo u do Spraw 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii 

18 czerwca br. ministrowie ds. nauki pa stw UE na siedzib  Rady 
Zarz dzaj cej EIT wybrali Budapeszt.  
 

15 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

15 grudnia 2008 r. 
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REFORMA EMERYTALNA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA W 
YCIE 

Jasne warunki przechodzenia na wcze niejsz  emerytur  

Projekt ustawy o emeryturach 
pomostowych 

Prawo do emerytury pomostowej b dzie przys ugiwa o pracownikom, 
którzy urodzili si  po 31 grudnia 1948 r. i przepracowali w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat. Ponadto na 
emerytur  pomostow  przejd  w wieku co najmniej: 55 lat dla kobiet i 60 
lat dla m czyzn. Skorzystanie z prawa do emerytury pomostowej b dzie 
tak e uwarunkowane okresem sk adkowym i niesk adkowym, który musi 
wynosi  co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla m czyzn. 
Dopuszczono mo liwo  przej cia na emerytur  pomostow  w wieku 
ni szym, tzn. co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla m czyzn, ale tylko 
w ci le okre lonych zawodach. 

30 wrze nia 2008 
r. 

19 grudnia 2008 
r. 

1 stycznia 2009 r. 

Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie szczegó owych 
zasad i trybu post powania w sprawach 
rozliczania sk adek, do których poboru 
jest zobowi zany Zak ad Ubezpiecze  
Spo ecznych 

Okre lono, w jakiej kolejno ci pokrywane b d  nale no ci z tytu u sk adek 
na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Przewidziano, e nale no ci na 
FEP b d  zaspokajane po sk adkach na ubezpieczenia spo eczne. Okre lono 
równie  kolejno  zaliczenia sk adek w przypadku wyst pienia nadp aty 
sk adek na FEP. W pierwszej kolejno ci zaspokajane b d  sk adki do FEP, 
potem sk adki na ubezpieczenia spo eczne, nast pnie zdrowotne, 
a w dalszej kolejno ci na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

wiadcze  Pracowniczych. 
 
 
 

25 sierpnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 stycznia 2010 r.  

1 stycznia 2009 r. sie  zak adów emerytalnych sprawnie wyp aci pierwsze emerytury z nowego systemu 

Projekt ustawy o emeryturach 
kapita owych 

Umo liwienie wyp aty wiadcze  ze rodków zgromadzonych w OFE, czyli 
tzw. emerytur kapita owych. Po raz pierwszy emerytura ta b dzie 
wyp acana osobom urodzonym w 1949 r. Wyp aty emerytur kapita owych 
rozpoczn  si  w 2009 r. i trafi  wy cznie do kobiet, m czy ni – ze 
wzgl du na wy szy o 5 lat wiek emerytalny – po raz pierwszy otrzymaj  to 
wiadczenie w 2014 r. Zgodnie z projektem, emerytowi (cz onkowi OFE) 

przys ugiwa  b d  dwa rodzaje emerytur kapita owych: okresowa lub 
do ywotnia.  

10 czerwca 2008 r. 21 listopada 2008 
r. 

8 stycznia 2009 r. 
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Inne elementy zamykaj ce reform  emerytaln  powinny by  przyj tego po owy 2008 r. 

Projekt ustawy o funduszach do ywotnich 
emerytur kapita owych  

Utworzenie funduszy do ywotnich emerytur kapita owych (tzw. funduszy 
DEK), zarz dzanych przez zak ady emerytalne. Fundusze te b d  
uprawnione do wyp aty do ywotnich emerytur ze rodków zgromadzonych 
w OFE. Po raz pierwszy emerytury te maj  by  wyp acane w 2014 r. 

26 sierpnia 2008 r. 

 

19 listopada 2008 
r. 

Ustawa zawetowana 
przez prezydenta 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz niektórych innych ustaw 

Nowe rozwi zania maj  zach ci  Polaków do dobrowolnego oszcz dzania 
na emerytur , czyli odk adania pieni dzy na Indywidualnych Kontach 
Emerytalnych (IKE). Dwukrotne zwi kszenie dotychczasowego rocznego 
limitu wp at na IKE. Mia by on wynosi  trzykrotno  przeci tnego 
prognozowanego miesi cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 
dany rok.  

23 wrze nia 2008 
r. 

 

6 listopada 2008 
r. 

1 stycznia 2009 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych oraz ustawy o zmianie 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych oraz niektórych 
innych ustaw 

Op ata od sk adki emerytalnej, pobierana przez Otwarty Fundusz 
Emerytalny (OFE), zosta a obni ona z obecnych 7 proc. do 3,5 proc. 

3 marca 2009 r. 26 czerwca 2009 
r. 

1 stycznia 20010 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
ubezpieczeniu spo ecznym rolników 

Zró nicowanie sk adek rolników na ubezpieczenie spo eczne. Podstawowa 
sk adka miesi czna ma wynosi  10 proc. najni szej emerytury, czyli 67,51 
z . Dla osób prowadz cych podwójn  dzia alno  (rolnicz  i pozarolnicz ) 
by aby to dwukrotno  sk adki – 20 procent najni szej emerytury. 
Zaplanowano obci enie zwi kszon  sk adk  osób prowadz cych 
dzia alno  rolnicz  na du  skal , tj. maj cych gospodarstwa 
przekraczaj ce 50 ha przeliczeniowych. Dla tej grupy sk adka wzro nie od 
100 do blisko 500 proc., w zale no ci od obszaru gospodarstwa. W 
przypadku rolników prowadz cych gospodarstwa rolne o obszarze 
przekraczaj cym 50 ha przeliczeniowych sk adka b dzie zwi kszona 
dodatkowo o 12-48 proc. kwoty najni szej emerytury. Trwaj  prace nad II 
etapem wprowadzenia reformy. 

30 wrze nia 2008 
r. 

24 kwietnia 2009 
r. 

1 pa dziernika 2009 r. 
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Propozycja zwi kszenia wska nika 
waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. 

Propozycja zwi kszenia wska nika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r., 
Rz d zaproponowa  pozostawienie w 2010 r. wska nika waloryzacji 
wiadcze  emerytalnych i rentowych na poziomie ustawowego minimum, 

które wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeci tnego wynagrodzenia w 
2009 r. przed o ona przez ministra pracy i polityki spo ecznej.  

23 czerwca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Propozycja 
zwi kszenia 
wska nika 
waloryzacji 
emerytur i rent w 
2010 r., przed o ona 
przez ministra pracy 
i polityki spo ecznej.  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych 

Przepisy tej ustawy dostosowuj  polskie prawo do rozwi za  
obowi zuj cych w Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 
nierezydentów podatkowych. Wed ug nich obywatele pa stw 
cz onkowskich UE oraz pa stw stron Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którzy znajduj  si  w sytuacji porównywalnej do polskich 
rezydentów, b d  mogli dokonywa  wp at na indywidualne konta 
emerytalne (IKE). Do tej pory na konta IKE nie mogli wp aca  
np. obywatele polscy, którzy wyjechali do pracy w innym kraju.  

 

15 wrze nia 2009 
r. 

Po I czytaniu  
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OPIEKA ZDROWOTNA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Naprawa systemu zdrowia 

Ustawa o zak adach opieki zdrowotnej  Odd u anie szpitali oraz przekszta canie zoz w spó ki prawa handlowego Projekt koalicji 
PO-PSL 

6 listopada 2008 
r. 

Ustawa zawetowana 
przez prezydenta 

Ustawa o pracownikach zak adów opieki 
zdrowotnej  

Okre lenie norm czasu pracy pracowników zak adu opieki zdrowotnej oraz 
trybu doskonalenia zawodowego osób wykonuj cych niektóre zawody 
medyczne. Projekt obejmuje tak e uprawnienia pracowników 
zatrudnionych w niektórych zak adach opieki zdrowotnej. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

6 listopada 2008 
r. 

Ustawa zawetowana 
przez prezydenta 

Ustawa przepisy wprowadzaj ce ustawy z 
zakresu ochrony zdrowia 

Ustawa zawiera przepisy wprowadzaj ce do pakietu ustaw zdrowotnych, 
który ma polepszy  sytuacj  pacjenta, zwi kszy  dost p do us ug 
medycznych oraz poprawi  kondycj  finansow  polskich szpitali i innych 
zak adów opieki zdrowotnej. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

6 listopada 2008 
r. 

Ustawa zawetowana 
przez prezydenta 

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku 
praw pacjenta 

Powo anie rzecznika praw pacjenta, który b dzie dba  o przestrzeganie 
praw pacjentów. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

6 listopada 2008 
r. 

21 maja 2009 r. 

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia Ustawa zak ada, e podmiot udzielaj cy wiadcze  zdrowotnych b dzie 
móg  wyst pi  do Ministra Zdrowia z wnioskiem o potwierdzenie 
spe niania standardów udzielania wiadcze  zdrowotnych i 
funkcjonowania. Nowe prawo przewiduje tak e utworzenie Rady 
Akredytacyjnej, na wniosek której minister zdrowia b dzie udziela  
akredytacji w formie certyfikatu akredytacyjnego. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

6 listopada 2008 
r. 

5 czerwca 2009 r. 

Ustawa o konsultantach w ochronie 
zdrowia 

Wzmocnienie roli konsultantów w ochronie zdrowia oraz wspó pracy 
pomi dzy krajowym i wojewódzkimi konsultantami z danej dziedziny 
medycyny. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

6 listopada 2008 
r. 

5 czerwca 2009 r. 

Projekt ustawy Przepisy wprowadzaj ce 
ustaw  o prawach pacjenta i rzeczniku 
praw pacjenta, ustaw  o akredytacji w 
ochronie zdrowia i ustaw  o konsultantach 
w ochronie zdrowia 

Ustawa wprowadzi a w ycie trzy niezawetowane ustawy z pakietu: o 
prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta; o akredytacji w ochronie 
zdrowia; o konsultantach w ochronie zdrowia.  

17 lutego 2009 r. 24 kwietnia 2009 
r. 

5 czerwca 2009 r. 
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Uchwa a w sprawie przyznania 
ministrowi zdrowia, z ogólnej rezerwy 
bud etowej, rodków finansowych, z 
przeznaczeniem na realizacj  programu 
wieloletniego pod nazw  „Wsparcie 
jednostek samorz du terytorialnego w 
dzia aniach stabilizuj cych system 
ochrony zdrowia” 

Minister zdrowia otrzyma z ogólnej rezerwy bud etowej 12.019.000 z  na 
realizacj  w 2009 r. programu wieloletniego pod nazw  „Wsparcie 
jednostek samorz du terytorialnego w dzia aniach stabilizuj cych system 
ochrony zdrowia”. Pieni dze w wysoko ci 12.019.000 z  zostan  
rozdysponowane mi dzy trzy podmioty: powiat starachowicki 
(1.023.227,40 z ), Zamo  (8.284.185,76 z ) i Kielce (2.711.369,09 z ). 
Kielce ze swojej puli sp ac  zobowi zania cywilnoprawne przej te po 
likwidacji Zespo u Opieki Zdrowotnej i zobowi zania publicznoprawne 
przej te po likwidacji Szpitala Miejskiego w. Aleksandra w Kielcach. 

6 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

6 pa dziernika 2009 r. 

Zmiana ustawy o Pa stwowym 
Ratownictwie Medycznym 

Sprawiedliwy podzia  rodków na ratownictwo medyczne. Nowy algorytm 
pozwala na odpowiednie finansowanie ratownictwa przedszpitalnego. 
Obecny algorytm wykorzystuje liczb  zespo ów z podzia em na ich typy (S 
i P) oraz uwzgl dnia funkcjonowanie zespo ów sezonowych. 

Projekt koalicji 
PO-PSL 

5 grudnia 2008 r. 1 stycznia 2009 r. 

Dzia ania NFZ Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania us ug szpitalnych w oparciu o 
system Jednorodnych Grup Pacjentów w cznie z dodatkowymi 
mechanizmami finansowania np. odr bne finansowania intensywnej  
terapii, leków i wyrobów medycznych równie  poprzez umowy na 
chemioterapi  i programy terapeutyczne, zró nicowanie post powania w 
przypadkach powik anych. 

 

 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Pokonanie zmory wielomiesi cznego oczekiwania na zabieg lub porad  
Dzia ania NFZ Kontrola w zoz-ach. Weryfikacja stosowanych wska ników i dopracowanie 

planów zakupów wiadcze  medycznych. Modernizacja systemu list 
oczekuj cych i uzyskanie szczegó owych informacji dotycz cych 
wybranych procedur medycznych. Dyscyplinowanie zoz-ów w zakresie 
usprawnienia obs ugi pacjentów. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Dzia ania NFZ Wyodr bnienie rodków finansowych na realizacj  poszczególnych grup 
wiadcze  m.in. w zakresie neurochirurgii, neurologii, otolaryngologii, 

kardiologii, ortopedii i traumatologii narz du ruchu oraz okulistyki, wraz z 
monitorowaniem rzeczywistego czasu oczekiwania pacjentów na realizacj  
tych grup wiadcze . Wprowadzenie tego rozwi zania prze o y si  na 
skrócenie czasu oczekiwania na realizacj  m.in. takich procedur jak: 
wszczepienie endoprotez, leczenie zaburze  s uchu za pomoc  implantów 
limakowych i pniowych, czy wszczepienie stymulatora struktur g bokich 

mózgu. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Placówki ochrony zdrowia publiczne i niepubliczne traktowane jednakowo z równymi szansami konkurowania o kontrakty z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego 
Dzia ania NFZ Obowi zuj ce przepisy prawa nie ró nicuj  sytuacji publicznych i 

niepublicznych placówek przy kontraktowaniu wiadcze  opieki medycznej 
przez NFZ 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Godziwe wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia 

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
sta u podyplomowego lekarza i lekarza 
dentysty 

W 2009r. lekarze sta y ci b d  zarabia  2007 z . Oznacza to wzrost 
o 10,03% w stosunku do roku 2008 i wzrost o 43,05% w stosunku do roku 
2007.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

6 kwietnia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o  zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty 

Umo liwienie zró nicowania wynagrodze  dla lekarzy rezydentów 
podejmuj cych specjalizacje w priorytetowych dziedzinach medycyny 

 20 lutego 2009 r. 15 marca 2009 r. 

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w 
sprawie wysoko ci zasadniczego 
wynagrodzenia miesi cznego lekarzy i 
lekarzy dentystów odbywaj cych 
specjalizacj  w ramach rezydentury 

W 2009 r. lekarze rezydenci b d  zarabia  realnie ok. 100 proc. redniej 
krajowej. Przez pierwsze dwa lata specjalizacji otrzymaj  3170 z , 
natomiast w dziedzinach priorytetowych - 3602 z . Po dwóch latach 
wynagrodzenie wzro nie do 3458 z , a w dziedzinach priorytetowych - do 
3890 z . Oznacza to wzrost pensji w dziedzinach zwyk ych ponad 30 proc., 
a w priorytetowych o 50 proc. 

 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

4 maja 2009 r. 

 Uruchomienie rezerwy celowej w roku 2008 w wysoko ci 130 mln z  
z przeznaczeniem na wzrost wynagrodze  w ratownictwie medycznym. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

pa dziernik 2008r. 

Ustawa bud etowa na rok 2009 Zwi kszenie rodków przeznaczonych na ratownictwo medyczne na rok 
2009 do kwoty 1,7 mld z  

 

24 wrze nia 2008 
r. 

9 stycznia 2009 r. 1 stycznia 2009 r. 
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Przekszta cenie publicznych placówek ochrony zdrowia w spó ki prawa handlowego 
Program wieloletni pod nazw  „Wsparcie 
jednostek samorz du terytorialnego w 
dzia aniach stabilizuj cych system 
ochrony zdrowia” 

Program na lata 2009-2011. Zach ca samorz dy do powo ywania spó ek 
kapita owych w miejsce przekszta conych samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej. Dotacja zostanie przeznaczona na sp at  
zobowi za  publicznoprawnych i cz ci zobowi za  cywilnoprawnych. 
Dotychczas zainteresowanie programem wyrazi o ponad 100 jednostek. 

17 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

27 kwietnia 2009 r. 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie jednostek samorz du 
terytorialnego w dzia aniach 
stabilizuj cych system ochrony zdrowia” 

Uwzgl dniono spo eczny postulat obj cia programem samorz dów, które 
wcze niej dokona y przekszta ce  spzoz-ów i utworzy y spó ki kapita owe. 
Otrzymaj  one dotacj  bud etow  w wysoko ci przej tych zobowi za  
publicznoprawnych. W ramach programu ka dy samorz d terytorialny 
otrzyma równie  dotacj  bud etow  na pokrycie podatku VAT, 
zap aconego od wniesionego aportem maj tku do spó ki kapita owej. 

 

 

27 kwietnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

27 kwietnia 2009 r. 

Doko czenie procesu restrukturyzacji publicznych placówek ochrony zdrowia 

Informacja z przebiegu realizacji ustawy z 
15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i 
restrukturyzacji publicznych zak adów 
opieki zdrowotnej 

Wed ug ustale  Ministerstwa Zdrowia, czna wysoko  zobowi za  
finansowych na 30 czerwca 2007 r. wynios a 10 104,9 mln z . Najbardziej 
zad u one zoz-y znajduj  si  w województwach: dolno l skim (700,5 mln 
z ), mazowieckim (399,7 mln z ), lubuskim (366,7 mln z ) i ódzkim (361,8 
mln z ). Najmniej zad u one s  placówki w opolskim, warmi sko-
mazurskim i podlaskim. 

5 grudnia 2007 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy 
publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej 

Nowelizacjia przewiduje przekazanie kolejnej transzy po yczek dla szpitali, 
które chc  wyj  ze spirali zad u enia. 

15 lipca 2008 r. 

 

4 wrze nia 2008 
r. 

28 pa dziernika 2008 
r. 

Uchwa a zmieniaj ca uchwa  w sprawie 
ustanowienia Programu wieloletniego pod 
nazw  „Wzmocnienie bezpiecze stwa 
zdrowotnego obywateli” 

Zaktualizowano wykaz zak adów opieki zdrowotnej, które otrzymaj  
dofinansowanie w I pó roczu 2008 r. W okresie od 1 stycznia do 30 
czerwca br. dofinansowaniem b dzie obj tych 20 placówek szpitalnych. 

12 lutego 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

12 lutego 2008 r. 
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Uchwa a zmieniaj ca uchwa  w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazw : „Wzmocnienie bezpiecze stwa 
zdrowotnego obywateli” 

Wykaz 208 szpitali, które zostan  dofinansowane w ramach programu 
„Wzmocnienie bezpiecze stwa zdrowotnego obywateli” w II pó roczu 2008 
r. Chodzi o placówki, maj ce powy ej 400 ó ek, których w a cicielem jest 
samorz d terytorialny. 

12 sierpnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

12 sierpnia 2008 r. 

Uchwa a zmieniaj ca uchwa  w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazw  „Wzmocnienie bezpiecze stwa 
zdrowotnego obywateli 

Do dofinansowania w ramach programu wytypowano 14 szpitali 
klinicznych oraz 5 instytutów prowadz cych publiczne zak ady opieki 
zdrowotnej. Chodzi o placówki pe ni ce kluczow  rol  w zabezpieczaniu 
potrzeb zdrowotnych obywateli. Na realizacj  programu w 2009 r. 
przewidziano 200 mln z  z bud etu pa stwa 

 

 

24 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

24 lutego 2009 r. 

Szpitale, które wykona y programy naprawcze w ramach pomocy publicznej i zachowuj  bie c  równowag  finansow , b d  mog y skorzysta  z restrukturyzacji finansowej 
dawnych d ugów 
Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw  
„Wsparcie jednostek samorz du 
terytorialnego w dzia aniach 
stabilizuj cych system ochrony zdrowia” 

Dotacja bud etowa w wysoko ci przej tych zobowi za  
publicznoprawnych. W ramach programu ka dy samorz d terytorialny 
otrzyma równie  dotacj  bud etow  na pokrycie podatku VAT, 
zap aconego od wniesionego aportem maj tku do spó ki kapita owej. 

27 kwietnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

27 kwietnia 2009 r. 

Precyzyjne okre lenie zakresu i warto ci podstawowych wiadcze  zdrowotnych 
Ustawa o zmianie ustawy o wiadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
rodków publicznych oraz niektórych 

Okre la procedury powstawania katalogu wiadcze  gwarantowanych, czyli 
tzw. koszyka wiadcze  zdrowotnych. Minister zdrowia okre li 
w rozporz dzeniu wykaz wiadcze  opieki zdrowotnej cz ciowo 
lub ca kowicie finansowanych ze rodków publicznych, wska e poziom lub 
sposób ich finansowania lub warunki realizacji. 

16 grudnia 2008 r. 25 czerwca 2009 
r. 

12 sierpnia 2009 r. 

Reforma polityki refundacji leków  
Projekt ustawy – Prawo farmaceutyczne Dostosowanie prawodawstwa polskiego do prawa unijnego m.in. w zakresie 

bada  klinicznych (zasady dobrej praktyki klinicznej) 
Projekt po 
uzgodnieniach 
zewn trznych w 
trakcie 
opracowywania 
uwag. 
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Projekt ustawy o wyrobach medycznych Przyj cie standardów Unii Europejskiej, podwy szenie bezpiecze stwa 
pacjentów i personelu medycznego, zwi kszenie nadzoru nad rynkiem 
wyrobów medycznych. 

 

Przygotowywane 
do przekazania do 
rozpatrzenia na 
Rad  Ministrów 

  

Uwzgl dnienie na li cie leków refundowanych preparatów stosowanych w rzadkich schorzeniach pediatrycznych 
Listy leków refundowanych Uwzgl dnienie na wykazach chorób i wykazach leków i wyrobów 

medycznych, które ze wzgl du na te choroby s  wydawane bezp atnie, za 
op at  rycza tow  lub za cz ciow  odp atno ci  tzw. chorób rzadkich (w 
tym pediatrycznych) P cherzowego odwarstwiania naskórka - 
Epidermolysis bullosa; Pierwotnej dyskinezy rz sek; ADHD; Choroby 
Le niakowskiego-Crohna; Fenyloketonurii. 

 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

16 lipca 2008 r. 
oraz  
1 marca 2009 r. 

Zarz dzenie Ministra Zdrowia powo uj ce 
Zespó  ds. Chorób Rzadkich 

Zespó  powo any do rekomendowania ministrowi Zdrowia dzia a  w 
dziedzinie chorób rzadkich, m.in.: finansowania leków sierocych 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

21 lipca 2008 r. 

Wprowadzenie przez NFZ nowych 
programów terapeutycznych 

Wprowadzenie przez narodowy Fundusz Zdrowia nowych programów 
terapeutycznych dotycz cych zapobiegania krwawieniom u dzieci z 
hemofili  A i B; programu pomp insulinowych dla dzieci i m odzie y do 18 
r. .; terapii mukopolisacharydozy typu II i typu VI; choroby Pompego; 
zaburzenia wzrostu u dzieci w wieku 2-16 lat z ci kim pierwotnym 
niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Wprowadzone 
zarz dzeniem Prezesa 
NFZ 

Listy leków refundowanych Uwzgl dnienie na wykazach chorób i wykazach leków i wyrobów 
medycznych, które ze wzgl du na te choroby s  wydawane bezp atnie, za 
op at  rycza tow  lub za cz ciow  odp atno ci  tzw. chorób rzadkich (w 
tym pediatrycznych) P cherzowego odwarstwiania naskórka - 
Epidermolysis bullosa; Pierwotnej dyskinezy rz sek; ADHD; Choroby 
Le niakowskiego-Crohna; Fenyloketonurii. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

16 lipca 2008 
oraz  
1 marca 2009 

Stworzenie lekarzom i piel gniarkom rozpoczynaj cym prac  perspektyw w kraju – wzrost rodków z bud etu na wynagrodzenia sta ystów i rezydentów 

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
sta u podyplomowego lekarza i lekarza 
dentysty 

W 2009r. lekarze sta y ci b d  zarabia  2007 z . Oznacza to wzrost o 
10,03% w stosunku do roku 2008 i wzrost o 43,05% w stosunku do roku 
2007.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

6 kwietnia 2009 r. 
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Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w 
sprawie wysoko ci zasadniczego 
wynagrodzenia miesi cznego lekarzy i 
lekarzy dentystów odbywaj cych 
specjalizacj  w ramach rezydentury 

W 2009 r. lekarze rezydenci b d  zarabia  realnie ok. 100 proc. redniej 
krajowej. Przez pierwsze dwa lata specjalizacji otrzymaj  3170 z , 
natomiast w dziedzinach priorytetowych - 3602 z . Po dwóch latach 
wynagrodzenie wzro nie do 3458 z , a w dziedzinach priorytetowych - do 
3890 z . Oznacza to wzrost pensji w dziedzinach zwyk ych ponad 30 proc., 
a w priorytetowych o 50 proc. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

4 maja 2009 r. 

U atwienie otwierania specjalizacji i uproszczenie zasad ich uzyskiwania 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 
19 wrze nia 2008 r. zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie specjalizacji 
lekarzy i lekarzy dentystów 

Zniesienie podzia u na specjalizacje podstawowe i szczegó owe, co 
doprowadzi do skrócenia okresu specjalizacji (zw aszcza w specjalizacjach 
szczegó owych). Umo liwienie lekarzom posiadaj cym prawo 
wykonywania zawodu (lekarze „po sta u”) podejmowania dowolnej 
specjalizacji. Zmiana terminu rozpocz cia specjalizacji do 15 listopada i 15 
kwietnia tak, aby maksymalnie przybli y  go do terminu zako czenia sta u 
podyplomowego - 31 pa dziernika i 31 marca (i wyeliminowa  zbyt d ugi 
okres oczekiwania na rozpocz cie specjalizacji). Zmiana zasad 
przeprowadzania post powania kwalifikacyjnego oparta na wyniku 
LEP/LDEP, a w przypadku jednolitej liczby punktów dodatkowo na 
redniej ze studiów, a w przypadku tej samej redniej ze studiów 

– w ostateczno ci rozmowa kwalifikacyjna; 

19 wrze nia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

19 wrze nia 2008 r. 

Za o enia do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty  

Zniesienie podzia u na specjalizacje podstawowe i szczegó owe i 
wprowadzenie tzw. „modu owego systemu specjalizacji” co skróci czas 
konieczny do uzyskania tytu u specjalisty. Weryfikacja warunków 
akredytacji znacz co zwi kszy liczb  miejsc akredytowanych. Modyfikacja 
standardów kszta cenia i upraktycznienie studiów, co pozwoli na likwidacj  
sta u podyplomowego. Weryfikacja i urealnienie programów specjalizacji. 
Rezygnacja z cz ci praktycznej w Pa stwowym Egzaminie 
Specjalizacyjnym. Zak ada si , e ustawa powinna wej  w ycie najpó niej 
w kwietniu 2010 r. 

 

 

 

20 pa dziernika 
2009 r. 
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Szczegó owa analiza celowo ci lekarskiego egzaminu podyplomowego i ewentualnie szybka jego modyfikacja 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 
19 wrze nia 2008 r. zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie specjalizacji 
lekarzy i lekarzy dentystów 

Zmiana zasad przeprowadzania post powania kwalifikacyjnego oparta na 
wyniku LEP/LDEP, a w przypadku jednolitej liczby punktów dodatkowo na 
redniej ze studiów, a w przypadku tej samej redniej ze studiów – w 

ostateczno ci rozmowa kwalifikacyjna; Uwzgl dnienie postulatu lekarzy 
dotycz cego mo liwo ci zdawania Lekarskiego Egzaminu Podyplomowego 
lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Podyplomowego przed lub w 
trakcie stazu podyplomowego, a nie wy cznie po jego zako czeniu. 
Pozwala to lekarzom na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu 
bezpo rednio po sta u podyplomowym. Maksymalnie zosta  skrócony okres 
od uzyskania przez m odych lekarzy prawa wykonywania zawodu do 
rozpocz cia specjalizacji. Obecnie lekarz, który uko czy sta  podyplomowy 
np. 31 pa dziernika, mo e rozpocz  specjalizacj  ju  16 listopada, a nie 
(jak dotychczas) dopiero 1 marca roku nast pnego. 

19 wrze nia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

19 wrze nia 2008 r. 
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SPO ECZE STWO OBYWATELSKIE 
 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Jak najszybsze uruchomienie prac nad strategi  rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego na najbli sze 15, 20 lat 

Uchwa a w sprawie przyj cia Strategii 
Wspierania Rozwoju Spo ecze stwa 
Obywatelskiego na lata 2009-2015  

Edukacja obywatelska, promocja zaanga owania w sprawy publiczne, np. 
przez udzia  w debatach publicznych lub konsultacjach spo ecznych w 
sprawach wa nych dla kraju, regionu i spo eczno ci lokalnej. Wsparcie dla  
instytucji pozarz dowych, inicjatyw umo liwiaj cych rozwój wolontariatu 
i filantropii.  

 

4 listopada 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie przyj cia krajowego 
Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-
2013 

Krajowy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) 
ma zwi kszy  udzia  organizacji pozarz dowych, instytucji ko cielnych i 
zwi zków wyznaniowych, prowadz cych dzia alno  po ytku 
publicznego, w realizacji zada  publicznych. Na program trzeba 
przeznacza  rocznie 60 mln z  z bud etu pa stwa.  

 

4 listopada 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zmiana ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie 

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie oraz niektórych innych 
ustaw 

Ma na celu udoskonalenie dotychczasowych regulacji, które stworz  
warunki do efektywniejszego wspó dzia ania organizacji pozarz dowych z 
organami administracji publicznej przez wzmocnienie instytucji, zasad i 
form dialogu spo ecznego, zwi kszenia racjonalno ci spo ecznej i 
ekonomicznej realizacji zada  publicznych s u cych rozwojowi, zarówno 
na poziomie lokalny, jak i makrospo ecznym. U atwienia w zlecaniu zada  
publicznych organizacjom pozarz dowym 

 

 

 

6 stycznia 2009 r. Po II czytaniu.   
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Nadanie w drodze ustawy statusu sta ego programu Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich. Zapewnienie w bud ecie na przysz y rok 60 mln z  na ten cel 

Rozporz dzenie w sprawie dokonywania 
wydatków z bud etu pa stwa w roku 
2008, pochodz cych ze rodków z 
rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, wraz z za cznikiem 
„Podstawowe dzia ania ministra pracy i 
polityki spo ecznej w zakresie 
wydatkowania rodków z rezerwy 
celowej Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich bud etu pa stwa na 2008 
r. 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera inicjatywy pozarz dowych, je li 
chodzi o realizacj  zada  publicznych. Pomoc finansowa przeznaczona jest 
m.in. dla organizacji zajmuj cych si  aktywizacj  osób starszych, 
problemami dzieci i m odzie y, integracj  osób niepe nosprawnych, 
wspieraniem rodzin, promocj  zdrowia oraz dzia aniem na rzecz rodowisk 
kombatanckich i osób represjonowanych. Wsparcie otrzymaj  te  inicjatywy 
dotycz ce m.in. rozwoju wolontariatu, integracji repatriantów i 
cudzoziemców oraz aktywizacji zawodowej osób znajduj cych si  w trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
zarezerwowano w 2008 r. 60 mln z . 

11 marca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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SEKTOR KULTURY 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Przeprowadzenie d ugo oczekiwanej zmiany systemu organizacji sektora kultury 

Raport o stanie kultury Polskiej Na zamówienie MKiDN powsta  wielocz ciowy raport diagnozuj cy 
kondycj  polskiej kultury, zawieraj cy rekomendacje zmian. Autorami 
poszczególnych raportów s  specjali ci ró nych dziedzin obszaru kultury. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Systemowa stabilizacja finansowania sektora kultury, która przez nowe ród a finansowania doprowadzi do zwi kszenia puli rodków publicznych na ten cel  

Rozwój systemu finansowania 
kinematografii w oparciu o dochody 
rynku audiowizualnego 

Udzielanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania 
przedsi wzi  z zakresu kinematografii. 

   

Op ata miejscowa przeznaczona na 
konserwacj  zabytków 

Prace przygotowawcze do wprowadzenia systemu op aty miejscowej 
(obok tzw. taksy klimatycznej) w miejscowo ciach o charakterze 
zabytkowym z przeznaczeniem na konserwacj  i ochron  zabytków. 

II pó rocze 2009 
r. 

  

Za o enia do projektu ustawy o 
Narodowym Instytucie Audiowizualnym 

Powo anie Narodowego Instytutu Audiowizualnego s u y ochronie 
narodowego zasobu audiowizualnego oraz wspieraniu powszechnego do 
niego dost pu. Projekt przewiduje wprowadzenie funduszu na rzecz 
digitalizacji oraz uregulowanie obowi zków podmiotów zewn trznych 
polegaj cych przede wszystkim na konieczno ci przekazywania jej 
utworów audiowizualnych w celu archiwizacji. 

Trwaj  prace, 
planowane 
przyj cie I 
kwarta  2010 

  

Projekt ustawy o Instytucie Kultury 
Polskiej 

Usprawnienie systemu upowszechniania kultury polskiej i wiedzy o niej 
na wiecie oraz promocji Polski za granic . Utworzenie Instytutu „Kultura 
Polska” – podmiotu silnego, stabilnego oraz zdolnego do realizacji celu 
strategicznego jakim jest promocja kultury polskiej za granic . 
 
 
 

Trwaj  prace, 
projekt stanie na 
Komitecie Rady 
Ministrów w 
listopadzie 2009 
r. 

  

Walka z przesadnym fiskalizmem w szeroko rozumianej kulturze  
Projekt za o e  do projektu ustawy o 
zmianie ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu dzia alno ci kulturalnej oraz 
o zmianie innych  ustaw.  

Projekt zawiera rozwi zania prawne i organizacyjne przyczyniaj ce si  do 
walki z fiskalizmem w kulturze. M.in. umo liwiaj cych wykorzystanie 
alternatywnych róde  finansowania, czy zwi kszaj cych autonomi  
podmiotów dzia aj cych w sektorze kultury. 
 

Trwaj  prace, 
planowane 
przyj cie grudzie  
2009 r.  
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Stworzenie warunków dla sta ej i niepodanej politycznym modom piel gnacji historycznego dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa minionych pokole  

Krajowy program ochrony zabytków W krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami okre la 
si  w szczególno ci cele i kierunki dzia a  oraz zadania w zakresie 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób 
finansowania. 

Trwaj  prace, 
planowane 
przyj cie II kwarta  
2010 r. 

  

Powo anie Muzeum II Wojny wiatowej 1 wrze nia 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisa  
na Westerplatte zarz dzenie powo uj ce Muzeum Westerplatte w 
Gda sku. Ogólnym za o eniem Muzeum jest ukazanie Polski jako 
pierwszego w Europie zbrojnego przeciwnika Niemców i Sowietów, 
do wiadcze  eksterminacyjnych obu totalitaryzmów, fenomenu Polskiego 
Pa stwa Podziemnego, przymusowych migracji milionów polskich 
obywateli i wpisanie tego do wiadczenia w szerszy historyczny kontekst 
wydarze  zwi zanych z II wojna wiatow . 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Powo anie  Muzeum Józefa Pi sudskiego 
w Sulejówku 

10 listopada 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan 
Zdrojewski oraz, w imieniu Fundacji Rodziny Józefa Pi sudskiego, pani 
Jadwiga Jaraczewska, córka Marsza ka Józefa Pi sudskiego podpisali 
umow  o utworzeniu Muzeum Józefa Pi sudskiego w Sulejówku. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Raport „Historia i to samo ” Raport zosta  przygotowany przez interdyscyplinarny zespó  powo any na 
pro b  Ministra KiDN na Uniwersytecie Warszawskim w celu 
sformu owania niezale nych rekomendacji i wskaza  w obszarze polityki 
historycznej.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Realizacja dzia a  w ramach Priorytetu 3 
„Ochrona kulturowego dziedzictwa 
europejskiego” Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowy 

Celem priorytetu jest zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego o 
znaczeniu europejskim wraz z jego otoczeniem, wykreowanie 
narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach 
Polski (m.in. w Warszawie, Krakowie, Gda sku, Wroc awiu, Poznaniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Wsparcie rozwoju sztuki wspó czesnej 

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie 

Projekt kluczowy realizowany z funduszy europejskich, XI Priorytetu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko - Kultura i dziedzictwo 
kulturowe (POIi ).   
Instytucja b dzie prezentowa  sztuk  powsta  po 1989 roku jako punkt 
wyj cia do opisu specyfiki sztuki czasów transformacji. Muzeum ma na celu 
inspirowanie i prowadzenie dzia alno ci popularyzatorskiej dotycz cej 
najszerszego poj cia sztuki, m. in. sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki. 
Muzeum b dzie pierwsz  w Polsce od zako czenia II wojny wiatowej tak 
du  inwestycj  po wi con  sztuce. Ze wzgl du na uniwersalny charakter 
przes ania instytucji, zasi g jej oddzia ywania ma charakter 
mi dzynarodowy. Ca kowita warto  projektu wynosi prawie 270,0 mln 
PLN, z czego a  179,68 mln PLN b dzie pochodzi o ze rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Zako czenie 
inwestycji jest 
przewidywane na rok 
2014 r. 

Finansowanie projektów z zakresu sztuki 
wspó czesnej 

Zadanie realizowane przede wszystkim poprzez Programy Ministra, 
g ównie: Wydarzenia artystyczne, Edukacja kulturalna, Infrastruktura 
kultury, Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 
 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przemys ów kultury i sektora kreatywnego 

Za o enia do projekt ustawy o zmianie 
ustawy o radiofonii i telewizji 

Projekt ma na celu implementacje dyrektywy europejskiej o 
audiowizualnych us ugach medialnych. Projekt zawiera  b dzie m.in. 
definicje audiowizualnej us ugi medialnej, a tak e nowe regulacje dotycz ce 
linearnych i nielinearnych us ug medialnych. Projekt dotyczy  b dzie tak e 
regulacji odno nie reklam i lokowania produktów. 

Trwaj  prace, 
planowane 
przyj cie I 
kwarta  2010 

  

Projekt ustawy o zmianie ustawy  – 
Prawo prasowe oraz  niektórych innych 
ustaw 

Celem nowelizacji jest usuni cie zdezaktualizowanych terminów 
wyst puj cych w dotychczas obowi zuj cej ustawie i dostosowanie jej do 
wymogów wspó czesnego rynku mediów oraz standardów prawnych 
przyj tych w krajach europejskich. Projekt ustawy w sposób kompleksowy 
ureguluje problematyk  zwi zan  z prawem prasowym, usprawni 
funkcjonowanie prasy w tym okre li prawa i obowi zki dziennikarzy. 

Trwaj  prace, 
planowane 
przyj cie I 
kwarta  2010 r. 
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Wprowadzenie Regionalnych Funduszy 
Filmowych 

 

Polski Instytut Sztuki Filmowej, b d cy jednostk  MKiDN, przygotowa  
propozycje form organizacyjno-prawnych (dokumenty programowe i 
analizy prawne) dla wprowadzenia w Polsce systemu regionalnych funduszy 
filmowych. W dzia alno  kulturaln  pa stwa, w obszarze kinematografii, 
zosta y zaanga owane samorz dy w ca ej Polsce. Obecnie dzia a 11 
funduszy filmowych, m.in. l ski, Dolno l ski, ódzki  i  Ma opolski. W 
przygotowaniu jest powstanie kolejnych.  Dofinansowanie produkcji 
filmowych w systemie regionalnych funduszy pozwala na po czenie dwóch 
dziedzin dzia alno ci pa stwa: tworzenie kinematografii narodowej i 
promowanie polskich miast i regionów.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Utworzenie  STUDIA „M odzi i Film” 
im. Andrzeja Munka 

Polski Instytut Sztuki Filmowej b d cy jednostk  MKiDN odpowiedzia  
tak e na potrzeb   stworzenia miejsca  profesjonalnego debiutu, gdzie pod 
okiem wybitnych nauczycieli; re yserów, operatorów i scenarzystów m odzi 
filmowcy realizuj  swoje pierwsze i drugie filmy. Powo anie Studia jest 
inwestycj  w  przysz o  polskiej kinematografii, kolejne pokolenie 
twórców polskiej sztuki filmowej.  
Studio Munka jest dzi  producentem pe nometra owych filmów fabularnych 
przeznaczonych do kin m.in. , a tak e filmów krótkometra owych z 
programów "30 minut", "Pierwszy dokument", "M oda animacja". 
Dzia alno  Studia nie tylko u atwia debiutantom realizacj  pierwszych 
filmów ale pozwala zdoby  niezb dne do wiadczenie na rynku filmowym. 
Nak ady finansowe 2 230 000.

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zwi kszenie upowszechnienia dost pu do dóbr kultury poprzez rozbudow  infrastruktury kulturalnej 

Program digitalizacji dóbr kultury Digitalizacja zasobów muzeów, bibliotek i archiwów, tworzenie bibliotek 
cyfrowych i wirtualnych muzeów pozwalaj cych na powszechny dost p do 
zasobów kultury przy wykorzystaniu Internetu. Minister KiDN powo a  
Centra Kompetencji koordynuj ce wdra anie Programu. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Budowa Centrum Chopinowskiego Program wieloletni „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” 
Budowa budynku przy ul. Tamka 43 w Warszawie, który jest cz ci  
powstaj cego Centrum Chopinowskiego. Adaptacja Zamku Ostrogskich 
oraz rewitalizacja zabytkowych obiektów zwi zanych z F. Chopinem – 
prace w Domu Urodzenia F. Chopina w elazowej Woli. W roku 2008 na 
projekt przeznaczono 35 088 000 z . 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Zako czenie 
inwestycji jest 
przewidywane na 
2010 r. 
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Budowa Muzeum Historii Polski Powo ane w 2006 roku Muzeum nie posiada w asnej siedziby - budynek 
instytucji ma stan  nad Tras  azienkowsk , a rozpocz cie budowy 
przewidywane jest na rok 2011. Sta a ekspozycja Muzeum obejmie 
powierzchni  ok. 10 tysi cy metrów kwadratowych. Uka e wiele wa nych 
aspektów historii Polski - z punktu widzenia polityki, kultury i nauk 
spo ecznych.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Budowa Mi dzynarodowego Centrum 
Kultur w Kielcach 

Projekt realizowany z funduszy europejskich. W budynku maj  by  m.in. 
wielofunkcyjna sala koncertowa, sala kameralna, dziedziniec koncertowy, 
biblioteka oraz foyer, gdzie znajdzie si  tak e galeria. Szczególnym 
miejscem ma by  sala koncertowa, gdzie oprócz koncertów, przedstawie  
operowych, musicali oraz baletu, b d  si  tak e odbywa  pokazy filmów. W 
zamierzeniu Mi dzynarodowe Centrum Kultur ma si  sta  o rodkiem ycia 
kulturalnego o znaczeniu ogólnopolskim oraz miejscem spotka  artystów z 
kraju i zagranicy. Ca kowita warto  projektu wynosi 80,23 mln PLN, z 
czego znaczna cz  b dzie pochodzi a ze rodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Budowa Muzeum Historii ydów 
Polskich 

 

 

 

 

Program wieloletni. Celem g ównym realizacji programu jest 
zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadaj cej 
wiatowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie 

wystawienniczym i edukacyjnym udost pniaj cej zgromadzone zbiory 
szerokiej publiczno ci z kraju i z zagranicy poprzez stworzenie  w 
szczególno ci ekspozycji sta ej Muzeum. W roku 2008 na realizacje 
projektu przeznaczono 2 777 631 z .  

 

 

 

 

 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

 

 

Uchwa a Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazw  „Kontynuacja budowy Muzeum 
Historii ydów Polskich” 

 

Konieczno  uchwalenia programu wieloletniego pod nazw   „Kontynuacja 
budowy Muzeum Historii ydów Polskich” jest uzasadniona przesuni ciem 
si  terminu realizacji inwestycji oraz zwi kszeniem jej finansowania ze 
rodków publicznych (w tym z bud etu pa stwa) w poszczególnych latach 

jej realizacji. 

29 wrze nia 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Budowa Europejskiego Centrum 
Solidarno ci w Gda sku 

Projekt kluczowy realizowany z funduszy europejskich, XI Priorytetu POIi  
- Kultura i dziedzictwo kulturowe. Projekt dotyczy budowy na terenach 
postoczniowych przeznaczonych do rewitalizacji nowego obiektu 
publicznego o wysokich walorach architektonicznych, mieszcz cego 
za o ony program funkcjonalny i umo liwiaj cego prowadzenie pe nej 
dzia alno ci statutowej instytucji kultury wyst puj cej pod nazw  
Europejskie Centrum Solidarno ci. Ze wzgl du na uniwersalny charakter 
przes ania instytucji, zasi g jej oddzia ywania ma charakter 
mi dzynarodowy. Ca kowita warto  projektu wynosi prawie 292,8 mln 
PLN, z czego a  140,15 mln PLN b dzie pochodzi o ze rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Zako czenie 
inwestycji jest 
przewidywane na 
sierpie  2012 r. 

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej 
Europejskie Centrum Sztuki w 
Bia ymstoku 

Projekt kluczowy realizowany z funduszy europejskich, XI Priorytetu POIi  
- Kultura i dziedzictwo kulturowe. Inwestycja ta w zasadniczy sposób 
wp ynie na rozwój kultury oraz zwi kszy dost pno  do jej dóbr 
mieszka com i turystom odwiedzaj cym pó nocno-wschodni  Polsk . 
Instytucja ma tak e by  kulturaln  „Bram  Wschodu" umo liwiaj c  
wspó prac  polskich artystów i artystów z UE z artystami ze wschodu, m.in. 
z Rosji czy Bia orusi, jednocze nie zacie niaj c i rozwijaj c zwi zki 
kulturowe tego regionu Europy. Ca kowita warto  projektu wynosi prawie 
179 mln PLN, z czego a  101 mln PLN b dzie pochodzi o ze rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Zako czenie 
inwestycji jest 
przewidywane na 
pierwsz  po ow  2011 
r. 

Budowa Narodowego Forum Muzyki we 
Wroc awiu 

Projekt realizowany z funduszy europejskich. Budowa unikatowego obiektu 
o najnowocze niejszych za o eniach akustycznych i architektonicznych. W 
budynku znajdzie si  wielka sala koncertowa (w maksymalnej konfiguracji 
posiadaj ca 1 800 miejsc siedz cych, oferuj ca mo liwo  realizacji 
programów TV), sala kinowa i widowiskowa. Nowa sala koncertowa b dzie 
wyj tkowym w tej cz ci Europy obiektem, dorównuj cym klas  salom 
wiatowym, co pozwoli na prezentacje najwy szej jako ci przedsi wzi  

artystycznych dorobku kultury polskiej i wiatowej. Ponadto w budynku 
znajd  si  trzy sale kameralne, przestrze  wystawiennicza, studio nagra  
oraz biblioteka. Ca kowity koszt projektu wyniesie prawie 283 mln z , z 
czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wyniesie prawie 144 mln z .  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Zako czenie 
realizacji projektu 
planuje si  na 2011 r. 
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EURO 2012 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Organizacja Euro 2012 – mistrzostwa nie tylko odb d  si  w Polsce, ale b d  tak e dobrze zorganizowane 

Sprawozdanie z realizacji przedsi wzi  
EURO 2012 

Lista zada  dotycz cych okre lenia kierunków zmian w prawie, 
u atwiaj cych realizacj  przedsi wzi  EURO 2012. Podsumowanie 
dotychczasowych dzia a . 

25 marca 2008 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uchwa a w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazw : 
„Przygotowanie i wykonanie 
przedsi wzi  Euro 2012” 

Umo liwienie realizacji inwestycji stadionowych (budowa, rozbudowa i 
modernizacja) na EURO 2012. Z bud etu pa stwa zaplanowano ca kowite 
sfinansowanie budowy Narodowego Centrum Sportu – Stadionu 
Narodowego w Warszawie oraz dofinansowanie budowy, rozbudowy i 
modernizacji stadionów w Gda sku, Poznaniu, Wroc awiu, Chorzowie i 
Krakowie. Nak ady na realizacj  programu w latach 2008–2012 wynios  

cznie ok. 3,5 mld z  – ok. 1,7 mld z  b dzie pochodzi  z bud etu pa stwa

24 czerwca 2008 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

24 czerwca 2008 r. 

Rozporz dzenie zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie wykazu 
przedsi wzi  Euro 2012 

Wykaz przedsi wzi  Euro 2012 zosta  rozszerzony. Chodzi o inwestycje 
dotycz ce infrastruktury powi zanej ze stadionami oraz u atwienia 
komunikacyjne zwi zane z organizacj  Euro 2012. Nowy wykaz dotyczy 
wszystkich miast bior cych udzia  w imprezie, a tak e dwóch miast 
alternatywnych - Chorzowa i Krakowa. Trwaj  prace nad kolejn  zmian  
rozporz dzenia w sprawie wykazu przedsi wzi  Euro 2012. 

8 lipca 2008 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 sierpnia 2008 r. 

Sprawozdanie z realizacji przedsi wzi  
EURO 2012 za okres od lutego do 
czerwca 2008 r. 

W pierwszym pó roczu 2008 r. przyspieszenie przygotowa  do EURO 
2012. Konieczne przygotowanie przetargów na inwestycje 
infrastrukturalne i rozpocz cie prac budowlanych w drugiej po owie 2008 
r. Konieczne utrzymanie dobrego tempa prac i dobrej wspó pracy z UEFA. 
Harmonogram obejmuje ponad 360 projektów inwestycyjnych. 

2 wrze nia 2008 r. 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Sprawozdanie z realizacji przedsi wzi  
EURO 2012 (lipiec 2008 r. – stycze  
2009 r.) 

Najwa niejsze inwestycje wesz y w faz  przetargów. Na pocz tku 
pa dziernika 2008 r. rozpocz to prace ziemne na Stadionie Narodowym. 
Prowadzone s  prace na stadionach w Krakowie i Poznaniu. 
Przygotowano teren do rozpocz cia robót w Gda sku i Wroc awiu, 
uzyskuj c wszystkie pozwolenia niezb dne do rozpocz cia budowy. 
Wybrano 44 propozycje lokalizacji centrów pobytowych dla dru yn 
uczestnicz cych w UEFA EURO 2012. Plan realizacji inwestycji 
stadionowych:  
• rozpocz cie budowy stadionów: Chorzów (1 lipca 2009 r.); Gda sk (21 
kwietnia 2009 r.); Kraków (29 stycznia 2009 r.); Pozna  (28 stycznia 2009 
r.); Warszawa (07 kwietnia 2009 r.); Wroc aw (luty/marzec 2009 r.) 
• zako czenie budowy stadionów: Chorzów (30 kwietnia 2011 r.); Gda sk 
(23 grudnia 2010 r.); Kraków (14 maja 2010 r.); Pozna  (30 czerwca 2010 
r.); Warszawa (16 maja 2011 r.); Wroc aw (31 grudnia 2010 r.). 

24 lutego 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Ustawa o bezpiecze stwie imprez 
masowych 

Zaostrzenie represji wobec chuliganów stadionowych, wprowadzenie 
instytucji s u by informacyjnej (stewardów), którzy b d  pomaga  
s u bom porz dkowym i kibicom. Ustawa utrzyma a rodek karny w 
postaci zakazu wst pu na imprez  masow  (tzw. zakaz stadionowy) i 
wprowadzi a jako now  instytucj , tzw. zagraniczny zakaz stadionowy 
oraz zakaz klubowy, który mo e by  nak adany przez organizatora 
imprezy sportowej. Nowe przepisy zaostrzy y kary finansowe. 
Obecnie finalizowane s  prace nad aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

23 wrze nia 2008 
r. 

20 marca 2009 r. 1 sierpnia 2009 r. 

Uchwa a zmieniaj ca uchwa  w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazw  „Przygotowanie i wykonanie 
przedsi wzi  Euro 2012”  

Podstawowa zmiana w programie dotyczy kosztów budowy Stadionu 
Narodowego w Warszawie, które s  w ca o ci finansowane z bud etu 
pa stwa. W 2006 r. przyj to, e b dzie to 1 220 000 tys. z . Prognoza ta 
nie by a jednak oparta na projekcie budowlanym, wykonawczym lub 
kosztorysie inwestorskim. Nie by o mo na te  porówna  kosztów tego 
przedsi wzi cia z podobnym obiektem. Ostateczne kwoty kosztorysowe 
znane by y na prze omie roku 2008 i 2009. Przetarg na generalnego 
wykonawc  II etapu budowy rozstrzygni to w kwietniu br., umow  
podpisano w maju br., i to pozwoli o realnie oszacowa  ca kowity koszt 
inwestycji na 1 914 631 tys. z . Po tych zmianach warto  nak adów na 
wykonanie programu wyniesie 4 880 631 tys. z , w tym 2 483 531 tys. z  
ze rodków bud etu pa stwa.  

27 pa dziernika 
2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Zintegrowana Koncepcja Bezpiecze stwa 
na EURO 2012 

W czerwcu 2009 r. opracowano za o enia do kompleksowej wizji 
zapewnienia bezpiecze stwa podczas ME w pi ce no nej EURO 2012. Jej 
wyrazem jest aktualizowany na bie co dokument pn. Zintegrowana 
Koncepcja Bezpiecze stwa. Jest to realizacja zobowi zania wynikaj cego 
z Umowy dotycz cej przeprowadzenia fina owego turnieju UEFA EURO 
2012™ podpisanej w 2007 r. mi dzy Uni  Europejskich Zwi zków 
Pi karskich (UEFA) a Polskim Zwi zkiem Pi ki No nej (PZPN) i 
Federacj  Futbolu Ukrainy (FFU). Powstanie takiej koncepcji wymaga o 
intensywnej wspó pracy MSWiA, PZPN, Spó ki PL.2012 oraz innych 
resortów i instytucji. Dokument podlega bie cej aktualizacji w miar  
zbli ania si  terminu  fina owego turnieju UEFA EURO 2012. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zarz dzenie Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 23 wrze nia 2008 r. w sprawie 
powo ania Rady Bezpiecze stwa Imprez 
Sportowych 

Rada Bezpiecze stwa Imprez Sportowych, ma na celu systemowe 
podej cie do bezpiecze stwa imprez sportowych, uwzgl dniaj ce dzia ania 
administracji rz dowej, samorz dowej oraz organizacji spo ecznych. 
Dzia ania Rady s  ukierunkowane na wykszta canie pozytywnych postaw 
kibica pocz wszy od najm odszych obywateli, realizowane s  m.in. 
szeroki dialog oraz promowanie i wdra anie licznych inicjatyw 
profilaktyczno-edukacyjnych,  wpisuj c si  tym samym w przygotowania 
do  zapewnienia bezpiecze stwa przyjaznej atmosfery podczas EURO 
2012. Przewodnicz cym Rady jest Wiceminister Spraw Wewn trznych i 
Administracji.  
 

23 wrze nia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

21 stycznia 2008 r. w Warszawie 
Minister Spraw Wewn trznych i 
Administracji RP podpisa  z Ministrem 
Spraw Wewn trznych Ukrainy 
„Deklaracj  wspó pracy w sprawie 
bezpiecze stwa turnieju fina owego 
Mistrzostw Europy w Pi ce No nej UEFA 
EURO 2012”. 

Deklaracja dotyczy wspó pracy obu Stron w celu zapewnienia 
bezpiecze stwa podczas Mistrzostw Europy w Pi ce No nej UEFA EURO 
2012. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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SPORT 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Realizacja narodowego programu „Boisko w mojej gminie” – do roku 2012 w ka dej polskiej gminie powstanie boisko ze sztuczn  muraw  i o wietleniem, do roku 2012 
powstanie mniej wi c 2012 boisk 

Rozporz dzenie w sprawie decyzji 
dotycz cych zapewnienia finansowania z 
bud etu pa stwa inwestycji planowanych 
do realizacji w ramach programu „Moje 
boisko – Orlik 2012” 

Okre lenie zasad finansowania inwestycji w ramach programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”. W latach 2008-2012 zostanie wybudowane ponad 2000 
kompleksów boisk sportowych (boisko pi karskie z nawierzchni  z trawy 
syntetycznej, wielofunkcyjne boisko do pi ki koszykowej i siatkowej o 
nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza sanitarno-szatniowego). 
Wst pny koszt budowy jednego kompleksu wynosi ok. 1 mln z  netto. 
Pieni dze na budow  pochodzi  b d  z bud etów samorz dowych, bud etu 
pa stwa oraz ze rodków w asnych beneficjentów. Obecnie otwarto ju  760 
„Orlików”. Na rok 2009 zabezpieczono rodki na budow  750 takich 
obiektów 

8 kwietnia 2008 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

14 kwietnia 2008 r. 

Rozporz dzenie w sprawie 
dofinansowania z bud etu pa stwa zada  
zwi zanych z budow  i remontami 
obiektów sportowych oraz rozwijaniem 
sportu. 

Rozporz dzenie okre la zakres zada  zwi zanych z budow  i remontami 
obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególno ci w ród 
dzieci i m odzie y, a tak e sportu osób niepe nosprawnych, obj tych 
dofinansowaniem z bud etu pa stwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na 
te zadania. 
 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

7 kwietnia 2009 r. 

Wsparcie publiczne dla zwi zków sportowych, które zapewni  w maksymalnym stopniu uczciwe i efektywne wykorzystanie rodków publicznych 

Za o enia do projektu ustawy o sporcie 

 

Sprawniejsze funkcjonowanie polskich zwi zków sportowych i wi ksza 
przejrzysto  w dysponowaniu przez nie rodkami publicznymi. Okre lenie 
zasad i warunków rozwoju oraz wspierania sportu przez instytucje 
administracji publicznej. Okre lenie warunków tworzenia i funkcjonowania 
klubów sportowych oraz polskich zwi zków sportowych. Uregulowanie 
wspó zawodnictwa, sportu niepe nosprawnych oraz uzyskiwania uprawnie  
i kwalifikacji w sporcie. Rozwi zania umo liwiaj ce efektywniejsze 
zwalczanie dopingu oraz korupcji w sporcie.  

16 wrze nia 
2008 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Projekt ustawy o sporcie Sprawniejsze funkcjonowanie polskich zwi zków sportowych i wi ksza 
przejrzysto  w dysponowaniu przez nie rodkami publicznymi. Okre lenie 
zasad i warunków rozwoju oraz wspierania sportu przez instytucje 
administracji publicznej. Okre lenie warunków tworzenia i funkcjonowania 
klubów sportowych oraz polskich zwi zków sportowych. Uregulowanie 
wspó zawodnictwa, sportu niepe nosprawnych oraz uzyskiwania uprawnie  
i kwalifikacji w sporcie. Rozwi zania umo liwiaj ce efektywniejsze 
zwalczanie dopingu oraz korupcji w sporcie. W oparciu o za o enia do 
projektu ustawy o sporcie przygotowany zosta  projekt ustawy o sporcie 
który zosta  poddany konsultacjom mi dzyresortowym i spo ecznym i 
skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów 

11 sierpnia 2009 
r. 

Po I czytaniu  

Monitoring zwi zków sportowych tak, eby trafnie, celnie skierowa  do nich rodki publiczne 
Zarz dzenie Nr 35 MSiT w sprawie 
powierzania realizacji zada  publicznych 
polskim zwi zkom sportowym w zakresie 
przygotowa  olimpijskich oraz 
przygotowa  do udzia u w 
mi dzynarodowym wspó zawodnictwie 
sportowym w dyscyplinach olimpijskich i 
nieolimpijskich 

Przebudowa zasad finansowania pzs ze rodków publicznych poprzez 
stworzenie  kontraktów indywidualnych dla zawodników maj cych 
potencja  medalowy na igrzyskach olimpijskich, akordowe finansowanie pzs 
uzale nione od efektów wynikowych i poziomu rozwoju dyscypliny 
(funkcjonowanie systemu licencji: zawodników, klubów, trenerów, s dziów 
etc.). Bardziej transparentne struktury kosztów organizacyjnych 
i szkoleniowych polskiego sportu poprzez wprowadzanie dla pzs nowych 
zasad programowych. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

27 listopada 2008 r 
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OGRANICZENIE PRZYWILEJÓW W ADZY 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Ograniczenie przywilejów w adzy – finansowych, instytucjonalnych, buduj cych zb dny komfort, obcinanie bizantyjskich kosztów 

Rozporz dzenie w sprawie zniesienia 
niektórych pe nomocników rz du 

Likwidacja stanowisk pe nomocników rz du: ds. Narodowego Planu 
Rozwoju na lata 2007-2013, ds. samorz du terytorialnego, ds. 
kszta towania ustroju rolnego, ds. narodowego programu stypendialnego, 
ds. promocji alternatywnych róde  energii. Zadania powierzone 
pe nomocnikom zosta y cz ciowo zrealizowane, w pozosta ym zakresie 
zostan  przej te przez odpowiednich ministrów. Rozporz dzenie wejdzie 
w ycie z dniem og oszenia. 

27 listopada 2007 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy o finansach publicznych  Wi ksza kontrola wydawania pieni dzy z publicznej kasy. Likwidacja 
gospodarstw pomocniczych i pa stwowych zak adów bud etowych 

17 pa dziernika 
2008 r. 

27 sierpnia 2009 r. 1 stycznia 2010 r. 

Materialne przywileje w adzy przestan  dra ni  Polaków, bo znikn  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
wynagrodzeniu osób zajmuj cych 
kierownicze stanowiska pa stwowe oraz 
o kszta towaniu wynagrodze  w 
pa stwowej sferze bud etowej oraz o 
zmianie niektórych ustaw  

Zamro enie wynagrodze  na poziomie z grudnia 2008 r. Szacuje si , e 
oszcz dno ci zwi zane z wprowadzeniem tych zmian wynios  ok. 4 mln z . 

3 lutego 2009 r. 13 lutego 2009 r. 1 marca 2009 r. 
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WALKA Z KORUPCJ  
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Walka i przeciwdzia anie korupcji  

Projekt Tarcza Antykorupcyjna Tarcza Antykorupcyjna ma os ania  najwa niejsze procesy prywatyzacji 
i zamówie  publicznych. Projekt realizowany przez ABW, CBA i S u b  
Kontrwywiadu Wojskowego.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Funkcjonuje  
od pocz tku 2009 r.  

Przygotowanie harmonogramu skutecznego przeciwdzia ania korupcji 

Rozporz dzenie w sprawie pe nomocnika 
rz du do spraw opracowania programu 
zapobiegania nieprawid owo ciom w 
instytucjach publicznych 

Powo anie pe nomocnika rz du, który m.in. opracuje program 
zapobiegania nieprawid owo ciom w instytucjach publicznych, w tym w 
instytucjach samorz du terytorialnego. Pe nomocnik b dzie równie  
przygotowywa  projekty aktów prawnych i zmian organizacyjnych 
dotycz cych poprawy funkcjonowania centralnej administracji rz dowej, 
aby zapobiega  nieprawid owo ciom.  

27 listopada 2007 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

30 listopada 2007 r. 

Program ograniczania korupcji Trwa ostatnia faza ewaluacji Rz dowego Programu „Strategia 
Antykorupcyjna II etap wdra ania 2005-2009”, wnioski pos u  do 
budowy nowego wieloletniego programu ograniczania korupcji. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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REFORMA WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Zmiany w prokuraturze – ma by  ona neutralnym politycznie oskar ycielem publicznym, rozwa enie likwidacji czterech szczebli prokuratury i wprowadzenie poza asesur  
tylko jednego poziomu 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
prokuraturze oraz niektórych innych 
ustaw 

Rozdzielenie urz dów ministra sprawiedliwo ci i prokuratora generalnego, 
wzmocnienie apolityczno ci prokuratury i niezale no ci prokuratorów w 
konkretnych sprawach, a tak e zwi kszenie roli samorz du zawodowego 
prokuratorów.  

3 czerwca 2008 r. 9 pa dziernika 2009 
r.  

31 marca 2010 r.  

Oddzielenie funkcji ministra sprawiedliwo ci od prokuratora generalnego jako zwie czenie procesu naprawy systemu sprawiedliwo ci 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
prokuraturze oraz niektórych innych 
ustaw 

Urz d Prokuratora Generalnego ma by  wyodr bniony ze struktury MS. 
Prokurator generalny ma by  powo ywany na 6 lat przez prezydenta na 
wniosek ministra sprawiedliwo ci. Dodatkowym zabezpieczeniem 
niezale no ci prokuratora generalnego od czynników politycznych b dzie 
zakaz powtórzenia kadencji.  

3 czerwca 2008 r. 9 pa dziernika 2009 
r. 

31 marca 2010 r.  

Rozpocz cie prac nad kompleksow  reforma prawa karnego, materialnego, procesowego i wykonawczego. Ostatnie lata potwierdzi y, e chaotyczne nowelizacje co kilka 
miesi cy tej reformie nie pomog y 
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny, ustawy – Kodeks post powania 
karnego, ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny 
skarbowy oraz niektórych innych ustaw 

Bardziej elastyczne i funkcjonalne post powanie przyspieszone, 
eliminacja obowi zku zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do 
s du sprawcy w ka dej sprawie.  

28 pa dziernika 
2008 r. 

5 listopada 2009 r.  
 

9 listopada 2009 r. 
Przekazano do 
podpisu prezydenta  
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny wykonawczy oraz 
niektórych innych ustaw 

Poprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo ci, usprawnienie 
procedur, zmniejszenie kosztów post powa , skrócenie czasu ich trwania, 
a tak e zwi kszenie efektywno ci orzekanych kar.  

Trwaj  prace 
zwi zane z 
dodatkowymi 
uzgodnieniami z 
Ministrem 
Finansów 

  

Ustawa z dnia o zmianie ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy 

Likwidacja zjawiska przeludnienia w zak adach karnych  
 
 
 
 
 

9 czerwca 2009 r. 9 pa dziernika  
2009 r.  

6 grudnia 2009 r.   
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Usprawnienie s downictwa gospodarczego 

Projekt nowelizacji Kodeksu 
post powania cywilnego (Elektroniczne 
post powanie upominawcze) 

Odci enie s dów od rozpoznawania spraw drobnych poprzez 
wprowadzenie elektronicznego post powania upominawczego (e-s du), 
jako nowej formy dochodzenia roszcze  pieni nych przy drobnych 
sprawach (np. o niezap acone rachunki za gaz, pr d, telefon, itp.) 

15 lipca 2008 r.  9 stycznia 2009 r.  1 stycznia 2010 r. 

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo 
upad o ciowe i naprawcze 

Wprowadzenie instytucji upad o ci konsumenckiej. Osoby, które znalaz y 
si  w stanie niewyp acalno ci nie ze swojej winy, b d  mog y wyst pi  do 
s du o og oszenie upad o ci. Po likwidacji maj tku s d b dzie ustala  plan 
sp aty pozosta ych zobowi za  przez okres 5 lat. Upad o   konsumenck  
przewidziano dla osób, które nie prowadz  dzia alno ci gospodarczej. 

8 lipca 2008 r. 5 grudnia 2008 r. 31 marca 2010 r.  

Pilne ustalenie nowoczesnego i jednolitego modelu aplikacji przygotowuj cej do zawodu po uko czeniu studiów prawniczych. Pozwoli to na atwiejsze przechodzenie z jednego 
zawodu prawniczego do drugiego 

Ustawa o Krajowej Szkole S downictwa 
i Prokuratury 

Utworzenie Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury, prowadz cej 
aplikacje ogóln , s dziowsk  i prokuratorsk . Wprowadzenie  nowego 
modelu aplikacji. Trwaj ca 12 miesi cy aplikacja ogólna ma przygotowa  
do zajmowania stanowisk: referendarza s dowego, asystenta s dziego lub 
asystenta prokuratora.  

5 sierpnia 2008 r. 23 stycznia 2009 r. 4 marca 2009 r. 

Rozstrzygni cie problemu wyboru najlepszego modelu kariery s dziowskiej. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów 
powszechnych oraz niektórych innych 
ustaw oraz o zmianie innych ustaw 

Nast pstwo przyj cia przez rz d za o e  do ustaw wprowadzaj cych nowe 
przepisy w dost pie do zawodów prawniczych, jak te  wzmocnienia statusu 
s dziego i kariery s dziowskiej. Umo liwienie dochodzenia do zawodu 
s dziego przedstawicielom innych zawodów prawniczych, legitymuj cych 
si  egzaminem zawodowym (adwokackim, radcowskim) oraz odpowiedni  
praktyk  prawnicz , wykonywan  poza korpusem s dziów. Nabór na 
stanowiska s dziowskie mia by charakter konkursu, do którego 
przyst powaliby przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych. 
Za o e  nie sposób zrealizowa  bez nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju 
s dów powszechnych. 

23 maja 2008 r. 25 czerwca 2008 r. Prezydent zawetowa  
ustaw  

Likwidacja hamulców, które spowodowa y, e tzw. s dy 24-godzinne okaza y si  nieefektywne, drogie i niezbyt skutecznie dzia aj ce. 
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny, ustawy – Kodeks post powania 
karnego, ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny 
skarbowy oraz niektórych innych ustaw 

 

Bardziej elastyczne i funkcjonalne post powanie przyspieszone, eliminacja 
obowi zku zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do s du sprawcy 
w ka dej sprawie.  

28 pa dziernika 
2008 r. 

 

5 listopada 2009 r.  

 
9 listopada 2009 r. 
Przekazano do 
podpisu prezydenta  
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BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Stworzenie czytelnego i efektywnego systemu zarz dzania bezpiecze stwem wewn trznym 

Rozporz dzenie RM w sprawie 
organizacji i funkcjonowania systemu 
gromadz cego i udost pniaj cego 
informacje i dane dotycz ce lokalizacji 
zako czenia sieci, z którego zosta o 
wykonane po czenie do numeru 
alarmowego „112” albo do innych 
numerów alarmowych  

Prezes Urz du Komunikacji Elektronicznej utworzy system 
teleinformatyczy - Platform  Lokalizacyjno-Informacyjn . System b dzie 
przyjmowa  i udost pnia  informacje centrom powiadamiania ratunkowego 
obs uguj cym numer 112 oraz jednostkom s u b powo anych do niesienia 
pomocy. Lokalizacja zg oszenia b dzie si  odbywa  bez konieczno ci 
podawania przez osob  dzwoni c  miejsca przebywania.  

10 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

15 stycznia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o zarz dzaniu 
kryzysowym  

Zmiana definicji zarz dzania kryzysowego, poprzez dodanie „usuwania 
skutków sytuacji kryzysowych” do katalogu podejmowanych dzia a . 
Wprowadzenie na wszystkich szczeblach administracji publicznej 
spójnych planów zarz dzania kryzysowego.  

3 lutego 2009 r. 17 lipca 2009 r. 19 wrze nia 2009 r. 

Projekt ustawy o S u bie Wi ziennej  Zmiana modelu funkcjonowania S u by Wi ziennej w  pa stwie. Nowe 
okre lenie misji S u by Wi ziennej oraz systemu zarz dzania 
wi ziennictwem. Okre lenie zasad i trybu przetwarzania informacji i 
danych osobowych oraz udzielania informacji przez S u b  Wi zienn . 
Usprawnienie funkcjonowania S u by Wi ziennej jako formacji w 
znacznym stopniu odpowiedzialnej za bezpiecze stwo i porz dek 
publiczny. Nowe okre lenie praw i obowi zków funkcjonariuszy S u by 
Wi ziennej poprzez unormowanie kwestii zwi zanych m. in. z czasem 
pe nienia s u by, uproszczeniem tzw. przepisów mieszkaniowych. 
 

5 maja 2009 r. Po I czytaniu  

Poprawa efektywno ci s u b w zakresie przeciwdzia ania zagro eniom terrorystycznym, przest pczo ci zorganizowanej i korupcji poprzez scentralizowany i skoordynowany 
system zwalczania najpowa niejszych zagro e  dla bezpiecze stwa pa stwa 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
bankowe 

Bank b dzie musia  udost pni  informacj  - tajemnic  bankow  na danie 
s du lub prokuratora w zwi zku z tocz cym si  post powaniem o 
przest pstwo pope nione w wyniku dzia ania przedsi biorcy, b d cego 
osob  fizyczn . Dotyczy to informacji gospodarczych, znajduj cych si  na 
firmowym rachunku bankowym.  

6 maja 2008 r. 4 wrze nia 2008 r.  12 listopada 2008 r. 
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Projekt Tarcza Antykorupcyjna Tarcza Antykorupcyjna ma os ania  najwa niejsze procesy prywatyzacji i 
zamówie  publicznych. Projekt realizowany przez ABW, CBA i S u b  
Kontrwywiadu Wojskowego.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Funkcjonuje  
od pocz tku 2009 r.  

Krajowe Biuro ds. Odzyskiwania Mienia 4 grudnia 2008 r powo ano w Polsce Krajowe Biuro Odzyskiwania Mienia 
(na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej 2007/845/WSiSW). Rol  
Krajowego Biura pe ni Wydzia  ds. Odzyskiwania Mienia w Biurze 
Kryminalnym KGP, w którego sk ad wchodz  policjanci, uzyskuj cy 
wsparcie ze strony pracowników resortu finansów i prokuratorów. Poprzez 
biura ds. odzyskiwania mienia UE d y si  do wzmocnienia i usprawnienia 
dotychczasowej wspó pracy w zakresie rozpoznania maj tkowego za 
granic . Biura ds. odzyskiwania mienia bior  udzia  w wykrywaniu 
nielegalnie uzyskanych korzy ci i innego mienia, które mo e podlega  
konfiskacie oraz zapewniaj  szybk  wymian  informacji. Biuro powo ano 
na mocy deklaracji Wspó pracy z dnia 18 grudnia 2008 r.  pomi dzy 
Ministrem Finansów, Ministrem Sprawiedliwo ci – Prokuratorem 
Generalnym, Ministrem Spraw Wewn trznych i Administracji. Deklaracja 
jest zobowi zaniem do wspó pracy w celu zapewnienia skutecznego 
wype niania zada  dotycz cych wykrywania i identyfikacji przest pstw. 

4 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Grudzie  2008 r. 

Porozumienie pomi dzy Ministrem 
Spraw Wewn trznych i Administracji, 
Ministrem Finansów  
i Ministrem Sprawiedliwo ci w sprawie 
wspó pracy w wykrywaniu i identyfikacji 
korzy ci pochodz cych z przest pstwa 
lub innego mienia zwi zanego 
z przest pstwem w zakresie zada  
Krajowego Biura ds. Odzyskiwania 
Mienia 

Porozumienie umo liwia szybk  i efektywn  wymian  informacji mi dzy 
trzema zaanga owanymi w dzia ania na rzecz odzysku mienia resortami. 
Porozumienie jest zobowi zaniem wynikaj cym z Deklaracji wspó pracy 
podpisanej pomi dzy Ministrem Finansów, Ministrem Sprawiedliwo ci – 
Prokuratorem Generalnym, Ministrem Spraw Wewn trznych i 
Administracji. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

15 wrze nia 2009 r. 

Utworzenie Mi dzyresortowego Zespo u 
do spraw zapobiegania nielegalnemu 
rozprzestrzenianiu broni masowego 
ra enia i implementacji „Inicjatywy 
Krakowskiej” – Proliferation Security 
Initiative (PSI) 

Utworzenie organu opiniodawczo – doradczego przy RM, analizuj cego 
sytuacj  i przedk adaj cego propozycje dzia a  w przedmiotowym 
zakresie. 

 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Zarz dzenie z dnia 3 
kwietnia 2008 r. 
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Zarz dzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 
102 z 17 wrze nia 2008r. zmieniaj ce 
zarz dzenie w sprawie nadania statutu 
Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego. 

Utworzenie Centrum Antyterrorystycznego ABW (CAT ABW). Zadania 
CAT: koordynacja przep ywu informacji mi dzy instytucjami i s u bami 
zajmuj cymi si  zwalczaniem terroryzmu oraz zarz dzanie tymi 
informacjami. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 pa dziernika 2008 
r. 

Za o enia do rz dowego programu 
ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 
2009-2011  

Za o eniem programu jest ochrona cyberprzestrzeni Polski m.in. przed 
atakiem terrorystycznym  

9 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy  o 
przeciwdzia aniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego warto ci 
maj tkowych pochodz cych z 
nielegalnych lub nieujawnionych róde  
oraz o przeciwdzia aniu finansowaniu 
terroryzmu oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. 

Dostosowanie przepisów prawa do wymogów UE, Zapewnienie 
stosowania aktów prawa mi dzynarodowego, dostosowanie przepisów do 
potrzeb efektywnego przeciwdzia ania procederom prania pieni dzy  i 
finansowania terroryzmu. 

6 stycznia 2009 r. 25 czerwca 2009 r. 22 pa dziernika 2009 
r. 

Ograniczanie przest pczo ci i 
podnoszenie poziomu wykrywalno ci 
przest pstw 

Dzi ki skutecznym dzia aniom resortu spraw wewn trznych i administracji 
oraz nadzorowanych formacji mundurowych w roku 2008 w Polsce 
nast pi  dalszy spadek ogólnej liczby przest pstw. Odnotowano ich mniej 
o 6,2% ni  w roku 2007. Szczególnie istotny jest spadek w kategorii 
najbardziej dokuczliwej spo ecznie przest pczo ci kryminalnej (pospolitej) 
o 7,4% w porównaniu do roku 2007. Ogólna wykrywalno  przest pstw w 
roku 2008 wzros a o 1,3 p. proc. i osi gn a warto  65,9%. W 2008 r. 
odnotowano najwy sz  od dziesi ciu lat wykrywalno  w kategorii 
przest pczo ci kryminalnej (pospolitej), która osi gn a poziom 51,7%. 

  Zadanie sta e 

Zwi kszanie poziomu poczucia 
bezpiecze stwa obywateli i zaufania 
spo ecznego do Policji 

Podejmowane przez resort MSWiA dzia ania przek adaj  si  na wzrost 
ocen pozytywnych w zakresie oceny pracy Policji i poczucia 
bezpiecze stwa. Z badania „Ocena instytucji publicznych” (CBOS, marzec 
2009 roku) wynika, e Policja jest oceniana dobrze przez 72% 
respondentów. Z III edycji Polskiego Badania Przest pczo ci (stycze  
2009 roku) wynika, e poczucie bezpiecze stwa Polaków w okolicy 
miejsca zamieszkania jest najwy sze od 1994 roku (odsetek Polaków, 
którzy deklaruj , e czuj  si  bezpiecznie osi gn  poziom 77,2%).  

  Zadanie sta e 
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Koncepcja funkcjonowania Stra y 
Granicznej w latach 2009 – 2015. 

Koncepcja funkcjonowania Stra y Granicznej w latach 2009 – 2015 jest 
opracowaniem strategicznym, zak adaj cym dostosowanie Stra y 
Granicznej do nowej sytuacji, po wej ciu Polski do Pa stw Strefy 
Schengen. Realizacja koncepcji ma na celu doprowadzenie do 
przeobra enia formacji w nowoczesn   s u b  graniczno-migracyjn  o 
charakterze policyjnym, odpowiadaj c  za prowadzenie odpraw 
granicznych i ochron  granicy zewn trznej UE/Schengen, 
przeciwdzia aj c  i zwalczaj c  nielegaln  migracj , przest pczo  
transgraniczn , a tak e przest pczo  uwzgl dniaj c  udzia  
cudzoziemców.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Opracowanie raportu pt.  
„Funkcjonowanie w Polsce  
pododdzia ów antyterrorystycznych, 
oddzia ów specjalnych, jednostek 
organizacyjnych wykorzystywanych do 
fizycznego zwalczania terroryzmu oraz 
do zada  specjalnych”.  

 

Raport zawiera wnioski, dotycz ce funkcjonowania pododdzia ów 
antyterrorystycznych, oddzia ów specjalnych, jednostek organizacyjnych, 
które mog  by  u yte do fizycznego zwalczania terroryzmu. Wdro enie 
wniosków z raportu pozwoli na  racjonalizacj  wykorzystywania ww. 
jednostek oraz wydatkowania rodków finansowych zwi zanych z 
prowadzonymi szkoleniami i zakupami specjalistycznego wyposa enia. 

 

Raport przekazany 
w czerwcu br. 
cz onkom 
Mi dzyresortowego 
Zespo u do Spraw 
Zagro e  
Terrorystycznych 
oraz Kolegium ds. 
S u b Specjalnych  

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Usprawnienie lotnictwa s u b porz dku 
publicznego 
 

W wyniku prac „Zespo u do oceny funkcjonowania lotnictwa s u b 
porz dku publicznego  i opracowania koncepcji jego efektywnego 
wykorzystania” powo anego Zarz dzeniem nr 14 z dnia 29.01.2008 r. 
MSWiA wprowadzono zmiany organizacyjne w lotnictwie s u b porz dku 
publicznego: 
Rozwi zano 5 jednostek lotniczych, pozosta e jednostki uzupe niono 
personelem i sprz tem lotniczym – zapewniaj c tym samym wi ksz  
efektywno  funkcjonowania i operacyjnego dzia ania lspp. 
Istotnym efektem jest osi gni cie oszcz dno ci finansowej i racjonalizacji 
w wykorzystaniu potencja u lspp.    

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Budowa sprawnego systemu prewencji wobec przest pczo ci pospolitej, system ratownictwa, ochrony ludno ci oraz zarz dzania kryzysowego poprzez sprawn  koordynacj  i 
wymian  informacji 

Projekt ustaw o zmianie ustawy Prawo o 
ruchu drogowym 

Automatyczne ujawnianie przekraczania pr dko ci i kierowanie do 
w a cicieli samochodów kar w formie decyzji administracyjnych. 
Utworzenie do tego celu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem 
Drogowym 

Projekt koalicji PO-
PSL 

2 kwietnia 2009 r. Trybuna  
Konstytucyjny uzna  
ustaw  za niezgodn  z 
Konstytucj  
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Rozporz dzenie RM w sprawie 
organizacji i funkcjonowania systemu 
gromadz cego i udost pniaj cego 
informacje i dane dotycz ce lokalizacji 
zako czenia sieci,  
z którego zosta o wykonane po czenie 
do numeru alarmowego „112” albo do 
innych numerów alarmowych  

Prezes Urz du Komunikacji Elektronicznej utworzy system 
teleinformatyczy - Platform  Lokalizacyjno-Informacyjn . System b dzie 
przyjmowa  i udost pnia  informacje centrom powiadamiania ratunkowego 
obs uguj cym numer 112 oraz jednostkom s u b powo anych do niesienia 
pomocy. Lokalizacja zg oszenia b dzie si  odbywa  bez konieczno ci 
podawania przez osob  dzwoni c  miejsca przebywania.  

10 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

15 stycznia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy  
o zarz dzaniu kryzysowym 

Zmiana podstawowych poj  zwi zanych  z zarz dzaniem kryzysowym. 
Wprowadzenie na wszystkich szczeblach administracji publicznej 
spójnych planów zarz dzania kryzysowego oraz Narodowego Planu 
Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Zmiana zakresu realizowanych zada  
przez niektóre organy w a ciwe w odniesieniu do niektórych obszarów 
zarz dzania kryzysowego 

3 lutego 2009 r. 17 lipca 2009 r. 19 wrze nia 2009 r. 

Ustawa o zmianie ustawy  
o ochronie przeciwpo arowej 

System powiadamiania ratunkowego zorganizowany zostanie na dwóch 
poziomach: lokalnym i wojewódzkim. Poziom lokalny zapewni obs ug  
numerów alarmowych (112, 998, 999) oraz organizacj  przedsi wzi  
ratowniczych na wskazanym obszarze dzia ania poprzez centra 
powiadamiania ratunkowego. Poziom wojewódzki zapewni koordynacj . 

30 wrze nia 2008 r. 5 grudnia 2008 r. 10 luty 2009 r. 

Zarz dzenie nr 86 Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie organizacji trybu 
pracy Rz dowego Zespo u Zarz dzania 
Kryzysowego  

Powo anie Rz dowego Zespo u Zarz dzania Kryzysowego, dzia aj cego 
przy Rz dowym Centrum Bezpiecze stwa.  

14 sierpnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

5 wrze nia 2008 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w 
Systemie Informacyjnym Schengen oraz 
Systemie Informacji Wizowej oraz 
niektórych innych ustaw 

Rozszerzenie listy instytucji uprawnionych do bezpo redniego dost pu do 
Krajowego Systemu Informatycznego (KSI). Przyj cie tych rozwi za  
umo liwi skuteczniejsze ciganie przest pstw i zapobiegnie powstawaniu 
zagro e  dla bezpiecze stwa publicznego. 

20 pa dziernika 
2009 r. 

Trwaj  prace 
parlamentarne 

 

Nowelizacja ustawy o stra ach gminnych Ustawa ma na celu wzmocnienie roli stra y gminnych (miejskich) w 
systemie bezpiecze stwa lokalnego, co umo liwi skuteczniejsz  walk  z 
przest pczo ci  pospolit . 

 

19 sierpnia 2008 r. 22 maja 2009 r. 24 grudnia 2009 r. 
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Aktywizacja jednostek samorz du 
terytorialnego na rzecz poprawy 
bezpiecze stwa i porz dku publicznego 
poprzez wzmocnienie ich pozycji w 
zarz dzaniu bezpiecze stwem lokalnym 

W ramach rz dowego programu ograniczania przest pczo ci i 
aspo ecznych zachowa   „Razem bezpieczniej” w ubieg ym i bie cym 
roku dofinansowywano z bud etu pa stwa projekty realizowane przez 
jednostki samorz du terytorialnego oraz organizacje pozarz dowe na 
poziomie lokalnym w obszarze przeciwdzia ania przest pczo ci  
pospolitej. 

Sprawozdanie z 
realizacji programu 
przyj te we 
wrze niu 2009 r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Uwzgl dnienie zrozumia ych da  p acowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tych instytucji. 

Rozporz dzenie w sprawie 
wielokrotno ci kwoty bazowej 
stanowi cej przeci tne uposa enie 
funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa 
Wewn trznego 

Wielokrotno  kwoty bazowej, stanowi ca przeci tne uposa enie dla 
funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, zostanie 
podwy szona z poziomu 2,92 do 3,34. Wska nik b dzie mia  zastosowanie 
od 1 stycznia 2008 r. 

12 maja 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Rozporz dzenie w sprawie 
wielokrotno ci kwoty bazowej, 
stanowi cej przeci tne uposa enie 
policjantów 

Wielokrotno  kwoty bazowej, stanowi ca przeci tne uposa enie dla 
funkcjonariuszy Policji, zosta a podwy szona z poziomu 2,18 w 2007r.  do 
2,65 w roku 2009.  

22 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 stycznia 2009 r. 

Rozporz dzenie w sprawie 
wielokrotno ci kwoty bazowej, 
stanowi cej przeci tne uposa enie 
funkcjonariuszy Stra y Granicznej  

Wielokrotno  kwoty bazowej, stanowi ca przeci tne uposa enie dla 
funkcjonariuszy Stra y Granicznej, zosta a podwy szona z poziomu 2,20 
w 2007 r.  do 2,67 w 2009 r.  

22 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 stycznia 2009 r. 

Rozporz dzenie w sprawie 
wielokrotno ci kwoty bazowej, 
stanowi cej przeci tne uposa enie 
funkcjonariuszy Pa stwowej Stra y 
Po arnej 

Wielokrotno  kwoty bazowej, stanowi ca przeci tne uposa enie dla 
funkcjonariuszy PSP, zosta a podwy szona z poziomu 2,02 w 2007r. do 
2,59 w 2009 r.  

22 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 stycznia 2009 r. 

Rozporz dzenie Rady Ministrów w 
sprawie wielokrotno ci kwoty bazowej, 
stanowi cej przeci tne uposa enie 
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz du  

Wielokrotno  kwoty bazowej, stanowi ca przeci tne uposa enie dla 
funkcjonariuszy BOR, zosta a podwy szona z poziomu 2,28 w 2007 r. do 
2,76 w 2009 r.  

22 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 stycznia 2009 r. 
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Rozporz dzenie Rady Ministrów w 
sprawie wielokrotno ci kwoty bazowej, 
stanowi cej przeci tne uposa enie 
funkcjonariuszy S u by Wi ziennej 

Wielokrotno  kwoty bazowej, stanowi ca przeci tne uposa enie dla 
funkcjonariuszy S u by Wi ziennej, zosta a podwy szona z poziomu 2,48 
do 2,65. Wska nik b dzie mia  zastosowanie do uposa e  funkcjonariuszy 
S u by Wi ziennej od 1 stycznia 2009 r. 

19 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

26 marca 2009 r.  
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REFORMA ADMINISTRACJI 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Doko czenie reformy administracji publicznej - przekazanie szeregu kompetencji obecnych urz dów wojewódzkich urz dom marsza kowskim, tym samym wydatne 
zmniejszenie kosztów dzia ania administracji rz dowej w terenie; radykalne uproszczenie struktury tej administracji 

Uchwa a w sprawie doko czenia reformy 
administracji publicznej oraz zasad 
prowadzenia prac w tym zakresie 

Doko czenie reformy decentralizacyjnej. Zwi kszenie zdolno ci Polski do 
tworzenia warunków rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.  Poprawa 
koordynacji dzia a  naczelnych i centralnych organów administracji. 

22 stycznia 2008 r.

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

30 stycznia 2008 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o s u bie 
cywilnej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw 

Jawny i równy dost p do stanowisk publicznych, stworzenie spójnego 
systemu zarz dzania kadrami w s u bie cywilnej oraz dostosowanie jej do 
standardów konstytucyjnych. Likwidacja pa stwowego zasobu kadrowego 
i w czenie wy szych stanowisk do s u by cywilnej. 

6 maja 2008 r. 21 listopada 2008 
r. 

24 marca 2009 r. 

Ustawa o pracownikach samorz dowych W ka dym urz dzie marsza kowskim, gminie i starostwie zatrudnienie 
sekretarzy, którzy maj  m.in. organizowa  prac  urz du i zarz dza  
zasobami ludzkimi. Wprowadzenie w samorz dzie nowej kategorii 
pracowników – doradców i asystentów.  

24 czerwca 2008 r. 

 

21 listopada 2008 
r. 

 

1 stycznia 2009 r. 
 

Ustawa o wojewodzie i administracji 
rz dowej w województwie 

Ustawa zmierza do ograniczenia roli wojewodów do reprezentowania 
Rady Ministrów w województwie, sprawowania nadzoru ogólnego nad 
samorz dem terytorialnym, wykonywania kontroli gospodarowania 
mieniem pa stwowym w województwie, pe nienia funkcji organu 
odpowiedzialnego za zarz dzanie kryzysowe oraz stan porz dku 
publicznego i bezpiecze stwa zbiorowego. Wzmacnia kompetencje 
kontrolne wojewody i okre la kryteria jakie musz  spe nia  kandydaci na 
urz d wojewody. 

29 lipca 2008 r. 23 stycznia 2009 r. 

 
 

1 kwietnia 2009 r. 

Powo anie Szefa S u by Cywilnej Szef S u by Cywilnej nadzoruje m.in.: przestrzeganie zasad w s u bie 
cywilnej, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz nadzoruje 
wykorzystanie rodków finansowych na wynagrodzenia i szkolenia 
cz onków korpusu SC.  

14 kwietnia 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Powo anie Rady S u by Cywilnej Rada S u by Cywilnej ocenia m.in. przebieg post powa  kwalifikacyjnych 
w SC. Mo e tak e skierowa  przedstawiciela do obserwacji naboru na 
wy sze stanowisko w s u bie cywilnej. W sk ad Rady wchodz  osoby z 
wszystkich klubów parlamentarnych oraz przedstawiciele premiera. 

 

2 kwietnia 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zmiana zasad funkcjonowania administracji publicznej, aby wreszcie umo liwi  administracji efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych 

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji 
ludno ci i dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw 

Wprowadzenie mo liwo ci sk adania wniosku o udost pnianie danych ze 
zbioru PESEL oraz OEWiUDO w formie elektronicznej, opatrzonego 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

8 lipca 2008 r. 

 

3 pa dziernika 2008 
r. 

15 listopada 2008 r. 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks 
post powania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (elek. post.upominawcze) 

Utworzenie „e-s du”, jako wydzia u cywilnego s du rejonowego, 
rozpoznaj cego takie sprawy tylko i wy cznie w elektronicznym 
post powaniu upominawczym, bez wzgl du na warto  przedmiotu sporu. 

15 lipca 2008 r. 9 stycznia 2009 r. 1 stycznia 2010 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
informatyzacji dzia alno ci podmiotów 
realizuj cych zadania publiczne, ustawy 
Kodeks post powania administracyjnego, 
ustawy Ordynacja podatkowa. 

Za atwianie spraw interesantów przez urz d, nie tylko w formie 
papierowej, ale tak e w postaci dokumentu elektronicznego, dor czanego 
za po rednictwem Internetu. Obowi zek komunikacji urz du w takiej 
formie, je eli kto  zwróci si  z takim wnioskiem lub wyrazi na to zgod . 
Przy rozpatrywaniu spraw za pomoc  Internetu, nie b dzie wymogu 
opatrywania poda  „bezpiecznym podpisem elektronicznym”. 

26 maja 2009 r.  Trwaj  prace w 
Sejmie 

 

Zarz dzenie nr 144 Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie Mi dzyresortowego 
Zespo u do spraw Realizacji Programu 
„Polska Cyfrowa”  

Powo anie Zespo u ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”. Program 
ma upowszechnia  us ugi szerokopasmowego Internetu.  

23 grudnia 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

23 grudnia 2008 r. 

Likwidacja cz ci dokumentów identyfikacyjnych, na przyk ad przez wprowadzenie tak zwanego e-dowodu osobistego, a wi c elektronicznego potwierdzania to samo ci  
w Internecie oraz udost pnianie obywatelom i instytucjom danych z podstawowych rejestrów publicznych w a nie drog  informatyczn . 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
informatyzacji dzia alno ci podmiotów 
realizuj cych zadania publiczne, ustawy 
Kodeks post powania administracyjnego, 
ustawy Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw. 

Podstawy prawne dla funkcjonowania elektronicznej platformy us ug 
administracji publicznej. Umo liwienie obywatelom potwierdzania danych z 
dowodów rej. oraz praw jazdy. B dzie to korzystne np. przy zakupie 
u ywanego samochodu. Po wpisaniu na platformie ePUAP danych z 
dowodu rej. lub prawa jazdy, otrzymamy informacj , czy dane na 
dokumentach nie s  podrobione. 

 

26 maja 2009 r. Trwaj  prace w 
Sejmie 
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Decentralizacja wykorzystania rodków unijnych 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w 
zwi zku z wdra aniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno ci 

Wprowadzenie zmian dotycz cych usprawnienia wdra ania 
wspó finansowanych ze rodków UE, maj ce na celu systemowe 
uporz dkowanie zagadnie  zwi zanych z koordynacj  dzia a  
podejmowanych w ramach tych programów a programami i projektami 
wspó finansowanymi ze róde  krajowych bud etu pa stwa, funduszy 
celowych. Zmiany dotycz  te  m.in. nowego podzia u programów na: 
programy operacyjne (w tym krajowe i regionalne) wymagane do uzyskania 
rodków pochodz cych z bud etu UE i innych róde  zagranicznych, 

programy rozwoju (w tym programy wojewódzkie w rozumieniu ustawy o 
samorz dzie województwa oraz programy wieloletnie w rozumieniu art. 117 
ustawy o finansach publicznych), realizuj ce cele zawarte w strategiach 
rozwoju, odnosz cych si  do przestrzeni, sektorów, dziedzin lub regionów 
usprawniaj ce.  

19 sierpnia 2008 
r. 

7 listopada 2008 r. 1 stycznia 2009 r. 
(cz  ustawy) i 
5 lutego 2009 r.  

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku   
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
zosta a zmieniona ustaw  z dnia 7 
listopada 2008 roku o zmianie niektórych 
ustaw w zwi zku z wdra aniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno ci 

Ustawa zak ada, e wiod c  rol  b dzie pe ni  strategia redniookresowa. 
Zgodne z ni  powinny by  strategie odnosz ce si  do rozwoju 
terytorialnego, sektorów i dziedzin, jak równie  programy rozwoju 
realizuj ce cele zawarte w tych strategiach. Wprowadzono tak e obowi zek 
opracowywania dla ka dego programu raportu ewaluacyjnego przed jego 
przyj ciem.  

19 pa dziernika 
2008 r. 

7 listopada 2008 r. 20 grudnia 2008 r. 

Ograniczenie kompetencji wojewodów i likwidacja dualizmu zarz dzania regionami wynikaj cych z rz dowo-samorz dowego statusu województwa 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w 
zwi zku ze zmianami w organizacji i 
podziale zada  administracji publicznej w 
województwie 

Samorz d województwa przejmie cz  kompetencji i zada  aktualnie 
wykonywanych przez wojewodów. Niektóre kompetencje rz d przeka e 
tak e do samorz du powiatowego i gminnego. 

5 sierpnia 2008 r. 23 stycznia 2009 r. Prezydent skierowa  
ust. do TK. Po 
wyroku podpisa  j  22 
maja 2009 r. 1 
sierpnia 2009 r. 
wesz a w ycie 

Ograniczenie kompetencji kuratorów 
o wiaty - ustawa z dnia 19 marca 2009 r. 
o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw 

Przekazanie do kompetencji samorz dów spraw dotycz cych: ustalania sieci 
szkó , czenia szkó  w zespo y z wyj tkiem czenia szko y podstawowej z 
gimnazjum, likwidacji szkó , wydawania zezwole  na prowadzenie szko y 
lub placówki publicznej przez osob  prawn  inn  ni  jednostka samorz du 
terytorialnego lub osob  fizyczn . 

21 pa dziernika 
2008 r. 

19 marca 2009 r.  22 kwietnia 2009 r. 
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Ustawa o S u bie Celnej Modernizacja S u by Celnej w obszarze sprawnej obs ugi obrotu 
towarowego na zewn trznej granicy UE i bezpiecze stwa obywateli, z 
zachowaniem efektywno ci wykonywania zada  z zakresu dozoru i kontroli 
celnej. Skuteczne ma by  tak e zwalczanie przest pstw skarbowych 
(podatkowych, celnych, dewizowych,  przest pstw zwi zanych z obrotem 
towarowym z zagranic  oraz obrotem wyrobami akcyzowymi). Ustawa ma 
zapewni  równie  u atwienia dla przedsi biorców legalnie wykonuj cych 
dzia alno  w zakresie obrotu towarowego. 
 
Doprecyzowanie i uzupe nienie obowi zuj cych unormowa  pragmatyki 
s u bowej funkcjonariuszy celnych, w tym wprowadzenie rozwi za  
prawnych maj cych wzmocni  status funkcjonariusza celnego, powstrzyma  
fluktuacj  kadr, zatrzyma  w szeregach S u by Celnej dobrze 
wykszta conych i kompetentnych funkcjonariuszy celnych i pracowników. 

2 grudnia 2008 r. 27 sierpnia 2009 r 31 pa dziernika 2009 
r. 
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POLITYKA ZAGRANICZNA 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA 
W YCIE 

Budowa s u by dyplomatycznej na miar  XXI wieku - jako  kadry, jej profesjonalizm, apolityczno , ale tak e rodki niezb dne do tego, aby nasza s u ba dyplomatyczna i 
jej placówki godnie reprezentowa y Polsk  w praktyce. Urz dy i instytucje w obr bie mojego rz du odpowiedzialne za polityk  europejsk  i polityk  zagraniczn  b d  swoje 
wysi ki integrowa y. 

Reforma struktury MSZ i podzia u 
kompetencji komórek organizacyjnych w 
centrali 

Utworzenie nowych komórek organizacyjnych w MSZ 
odpowiedzialnych m.in. za nowoczesne projektowanie i zarz dzanie 
infrastruktur . Zapewnienie obiegu informacji w sytuacjach 
kryzysowych oraz zwi kszenie bezpiecze stwa  placówek 
zagranicznych.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Stworzenie nowego systemu rz dowej 
koordynacji spraw cz onkostwa RP w Unii 
Europejskiej 

Przyj cie ustawy o rz dowym systemie koordynacji spraw zwi zanych 
z cz onkostwem RP w Unii Europejskiej. Urz d Komitetu Integracji 
Europejskiej zostanie po czony z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych. 

23 grudnia 2008 r. 17 lipca 2009 r.  1 stycznia 2010 

Racjonalizacja sieci placówek zagranicznych Dostosowanie placówek dyplomatycznych do nowych zada : m.in. 
wzmocnienia bezpiecze stwa placówek ze wzgl du na zagro enie 
terrorystyczne oraz przygotowania do prezydencji Polski w UE w 2011 
r. W 2008 r. zlikwidowano 10 ambasad, 6 konsulatów generalnych.  
Przekszta cono 6 konsulatów generalnych, maj cych siedziby w 
stolicach, w wydzia y konsularne tamtejszych misji dyplomatycznych. 
Utworzono 2 instytuty polskie. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

 Racjonalizacja zatrudnienia w placówkach 
zagranicznych 

Likwidacja lub przekszta cenie cznie 380 etatów i  utworzenie w ich 
miejsce 172 stanowisk, w tym 140 stanowisk ekspertów miejscowych - 
ta szych i efektywniejszych. Zako czenie procesu racjonalizacji 
zatrudnienia w placówkach przewiduje si  na koniec 2009 r. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Reforma polityki szkoleniowej w MSZ Dostosowanie programów szkoleniowych do nowych wyzwa , m.in. 
prezydencji Polski w UE. Planowane utworzenie ESDZ. Podniesienie 
poziomu znajomo ci j zyków obcych w ród pracowników resortu i 
dostosowanie wymogów w zakresie kwalifikacji j zykowych do 
wykonywanych zada .  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Reforma systemu rotacji oraz obiektywizacja 
procesów rekrutacji do i w ramach MSZ 

Zmiana systemu rotacji na placówkach zagranicznych od 2009 r. 
Wprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów i zast pców 
dyrektorów. Reforma systemu pozyskiwania nowych pracowników oraz 
uatrakcyjnienie warunków ich zatrudnienia. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Reforma systemu wytwarzania i obiegu 
informacji w MSZ rozumianym jako struktura 
globalna 

Stworzenie globalnej sieci komputerowej MSZ. Modernizacja systemu 
poczty elektronicznej, umo liwiaj cego wszystkim pracownikom 
resortu dost p do zasobów poczty, praktycznie z ka dego miejsca na 
wiecie.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Zwi kszenie rodków na mo liwo ci 
lobbingowo-promocyjne polskiej dyplomacji  

 

Ustanowienie nowych standardów wykorzystywania i wysoko ci 
rodków reprezentacyjnych i promocyjnych w polskiej dyplomacji. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Intensyfikacja wspó dzia ania z Niemcami i Francj  

Przywrócenie partnerskiego dialogu z 
Niemcami 

Intensywne kontakty premiera RP z kanclerz Angel  Merkel. 
Przywrócenie mechanizmu Polsko-Niemieckich Konsultacj
Mi dzyrz dowych, które odby y si  9 grudnia 2008 r., z udzia em 
kanclerz Angeli Merkel i  przedstawicieli 10 resortów (w tym 8 
ministrów). Udzia  kanclerz Angeli Merkel w uroczysto ciach 
zwi zanych z 70. rocznic  wybuchu II wojny wiatowej w Gda sku 1 
wrze nia br. oraz w obchodach przyst pienia Polski do strefy Schengen.

i 
 

Jako cel swojej pierwszej wizyty zagranicznej Polsk  wybra  wybrany 
na now  kadencj  prezydent Niemiec, a tak e nowy wicekanclerz 
i minister spraw zagranicznych Niemiec.  

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Polsko – niemieckie rady rodowiska  Minister rodowiska wznowi  coroczne spotkania (wynikaj ce 
z porozumienia mi dzyrz dowego) Polsko–Niemieckiej Rady Ochrony 

rodowiska oraz przygotowuj cej j  – Polsko-Niemieckiej Komisji 
Ochrony rodowiska; poprzednie odby o si  w zesz ym roku w Polsce; 
ostatnie posiedzenie Rady w dniach 13-14 lipca br.. 
w Dre nie, po wi cone omówieniu bie cych, priorytetowych dla obu 
stron spraw w zakresie polsko niemieckiej wspó pracy prowadzonej 
w dziedzinie ochrony rodowiska, z udzia em marsza ków 
i wojewodów województw przygranicznych oraz ministrów 
odpowiedzialnych za ochron  rodowiska odpowiednich krajów 
zwi zkowych  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Intensywna wspó praca z Francj  Podpisanie w maju 2008 r. programu wspó pracy na rzecz realizacji 
partnerstwa strategicznego przez premiera D. Tuska i prezydenta N. 
Sarkozy’ego. Wspó praca z Francj  w sprawie Gruzji we wrze niu 2008 
r. Udzia  prezydenta N. Sarkozy’ego w spotkaniu pa stw GW, krajów 
ba tyckich, Bu garii i Rumunii w grudniu 2008 r. w Gda sku, 
po wi conym pakietowi klimatyczno-energetycznemu. 5 listopada 2009 
r. odby y si  w Pary u kolejne polsko-francuskie konsultacje 
mi dzyrz dowe z udzia em premiera RP, prezydenta Francji oraz 
ministrów.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

„O ywienie” formu y Trójk ta Weimarskiego W czerwcu 2008 r. wznowiono mechanizm konsultacji szefów 
dyplomacji Polski, Francji i Niemiec w formule Trójk ta 
Weimarskiego. Jednym z priorytetów Trójk ta jest wspieranie 
europejskich ambicji Ukrainy i promowanie Partnerstwa Wschodniego. 
Podejmowane s  wysi ki na rzecz rozszerzenia wspó pracy weimarskiej 
na organizacje pozarz dowe i instytucje badawcze. W lipcu 2009 r. 
odby o si  w Warszawie seminarium w formule Trójk ta Weimarskiego 
po wi cone sytuacji na Kaukazie i sposobom rozwi zania kryzysu w 
Osetii P d. 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Skuteczne podtrzymywanie tradycyjnych przyja ni z Wlk. Brytani , W ochami, Hiszpani , ale te  wszystkimi cz onkami UE 

Kontakty premierów Polski i Wielkiej 
Brytanii 

Premier D. Tusk kilkakrotnie spotyka  si  z premierem G. Brownem w 
zwi zku ze wiatowym kryzysem finansowym i pakietem klimatyczno-
energetycznym. Podczas wizyty G. Browna w Polsce w kwietniu br. 
rozmawiano o  udziale Wielkiej Brytanii w polskiej inicjatywie 
Partnerstwa Wschodniego i pomocy dla muzeum w Auschwitz. Podczas 
spotkania R. Sikorskiego z D. Milibandem w czerwcu br. poruszono 
potrzeb  intensyfikacji polsko-brytyjskich konsultacji politycznych. 
Trwaj  prace nad  wdro eniem tego postulatu. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Nowa formu a wspó pracy polsko-w oskiej  W kwietniu br. odby y si  I polsko-w oskie konsultacje 
mi dzyrz dowe. Premierzy Polski i W och rozmawiali o wspó pracy 
dwustronnej, polityce europejskiej, w tym o Partnerstwie Wschodnim, 
rozszerzeniu UE, Traktacie z Lizbony oraz wiatowym kryzysie 
gospodarczym. Podpisane zosta y ustalenia dot. wspó pracy 
energetycznej.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Kontakty z panstwami basenu M. 
ródziemnego 

Intensyfikacja wspó pracy z krajami basenu Morza ródziemnego, 
zw aszcza z W ochami, Malt  i Cyprem, w zakresie koordynacji 
polityki migracyjnej UE oraz kontroli zewn trznych granic obszaru 
Schengen – wizyta Premiera D. Tuska na Malcie, cz ste kontakty 
kierownictwa MSWiA z partnerami z po udnia Europy 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

O ywienie stosunków z Hiszpani  9 listopada br. w Sopocie odby y si  VI polsko-hiszpa skie konsultacje 
mi dzyrz dowe. Planowane jest rozszerzenie wspó pracy m.in. w 
perspektywie Prezydencji Hiszpanii i Polski w UE (odpowiednio w 
2010 i 2011 r.). Polska jest zainteresowana wykorzystaniem 
hiszpa skich do wiadcze  uzyskanych podczas prezydencji w UE. 
Podczas swojej Prezydencji Hiszpania chce zorganizowa  w Warszawie 
szczyt UE nt. Partnerstwa Wschodniego i polityki wschodniej. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wsparcie bezpo rednich kontaktów mi dzy 
m odzie  polsk  i izraelsk  

24 maja br. w Jerozolimie podpisana zosta a Umowa pomi dzy 
Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a Izraelsk  Rad  M odzie y o 
polsko-izraelskiej wymianie m odzie y na lata 2009-2010 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

O ywienie stosunków z Turcj  Polska w czy a si  aktywnie w prace „Grupy Przyjació  Turcji” w 
ramach UE, na szczeblu politycznym i eksperckim. Zwi kszona 
aktywno  Polski zaowocowa a w maju 2009 r. pierwsz  w historii 
stosunków dwustronnych wizyt  premiera Turcji i podpisaniem 
deklaracji o strategicznym partnerstwie obu pa stw. 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Pozycja or downika zacie niania powi za  oraz wspó dzia ania ca ej Europy ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony b dziemy starali si  przekona  ameryka skich 
partnerów, by nasz sojusz znalaz  wyraz w wi kszej obecno ci ameryka skiej w Polsce i we wzmocnieniu polskich zdolno ci obronnych 

Umowa mi dzy rz dem RP a rz dem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki o rozmieszczeniu na 
terytorium RP antybalistycznych obronnych 
rakiet przechwytuj cych i Deklaracja w 
sprawie wspó pracy strategicznej mi dzy 
Rzeczypospolit  Polsk  a USA 

USA zobowi za y si  do zapewnienia bezpiecze stwa Polsce oraz 
obrony naszego kraju przed atakiem rakiet balistycznych.  
Polska jest pierwszym pa stwem, do którego Ameryka zwróci a si  z 
ofert  rozmieszczenia bazy nowoczesnych rakiet SM-3 na jego 
terytorium. W pa dzierniku br., podczas wizyty wiceprezydenta USA 
Joe Bidena, premier Donald Tusk podkre li , e Polska uznaje projekt 
SM3 – nowej koncepcji obrony antyrakietowej – za bardzo interesuj cy 
i potrzebny.  

Umow  podpisano 
20 sierpnia 2008 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 21 pa dziernika 
br. 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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Wsparcie bezpo rednich kontaktów mi dzy 
m odzie  polsk  i ameryka sk  

W 2009 r. przeprowadzono pilota  programu polsko-ameryka skiej 
parlamentarnej wymiany m odzie y 
 
 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Kraje GW oraz strefy Morza Ba tyckiego wa nymi partnerami politycznymi i gospodarczymi 

Silna pozycja regionu na forum UE poprzez 
wspólne stanowiska pa stw Grupy 
Wyszechradzkiej 

W lipcu 2008 r. Polska obj a roczne przewodnictwo w GW. Na 
ostatnim szczycie UE Donald Tusk skupi  wokó  Polski kraje z Europy 

rodkowo-Wschodniej, wywalczaj c dogodne warunki na forum RE. 
Polska  kilkukrotnie inicjowa a spotkania GW, tak e w formule V4+ 
(kraje ba tyckie, Bu garia i Rumunia).  
W styczniu 2009 z inicjatywy premiera D. Tuska premierzy GW 
przyj li wspólne stawisko ws. rosyjsko-ukrai skiego kryzysu 
gazowego, co mia o wp yw na formowanie unijnej polityki solidarno ci 
w dziedzinie energetyki. W czasie marcowego posiedzenia RE kraje 
koalicji utworzonej przez premiera D. Tuska wokó  GW (z udzia em 
krajów ba tyckich, Bu garii i Rumunii) zablokowa y akceptacj  dla 
protekcjonistycznych dzia a  niektórych krajów UE.  
4 czerwca br. zako czony zosta  okres polskiego przewodnictwa w 
GW. Ustalono m.in. powo anie wyszehradzkiej grupy ds. 
bezpiecze stwa energetycznego.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wzmacnianie pozycji regionu na forum UE 
poprzez zacie nianie wspó pracy ze Szwecj  i 
Finlandi   

 

Intensyfikacja dialogu politycznego ze Szwecj , tak e w kontek cie 
rozpocz tej z dniem 1 lipca 2009 r. szwedzkiej prezydencji w UE 
Wypromowanie w 2008 r. polsko-szwedzkiej inicjatywy Partnerstwa 
Wschodniego na skal  projektu UE. Konsultacje nt. Partnerstwa 
Wschodniego, Strategii UE dla regionu Morza Ba tyckiego, polityki 
rozwojowej, Prezydencji Szwecji w UE oraz wymiany do wiadcze  w 
zakresie przygotowa  do przewodnictwa w Radzie UE. 
Rozwijanie wspó pracy ze Szwecj  i Finlandi  jako wiatowymi 
liderami w zakresie produkcji energii j drowej i odnawialnej. 
Ustanowienie Polsko-Szwedzkiej Platformy Energii Odnawialnej 
w 2008 r.  
 
 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Wspó kszta towanie przez Polsk  wymiaru wschodniego Unii Europejskiej; specjalna uwaga dla relacji z Ukrain , Rosj  oraz sytuacji na Bia orusi 

Zainicjowanie projektu Partnerstwa 
Wschodniego 

Polsko-szwedzki projekt PW przyj to w marcu br. podczas szczytu UE. 
Celem PW jest pog bienie dwustronnych stosunków oraz utworzenie 
wielostronnej wspó pracy UE ze wschodnimi s siadami. RE 
przeznaczy a na realizacj  PW 600 mln euro, które uzupe ni y ponad 3 
mld euro dost pne wcze niej na realizacj  wspó pracy UE z tymi 
pa stwami . 
Partnerstwo Wschodnie zosta o uruchomione podczas Szczytu PW w 
Pradze 7 maja br. z udzia em wszystkich pa stw UE i partnerów 
wschodnich.  

7 maja br. -pierwszy 
szczyt PW w Pradze 
oficjalnie 
uruchamiaj cy  
inicjatyw  

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Dzi ki stanowczej postawie nowych krajów 
Unii Europejskiej – pod przywództwem m.in. 
Premiera Donalda Tuska – Europa unikn a 
pokusy protekcjonizmu. 

Rz d polski mia  te  du y wp yw na to, w jaki sposób na kryzys 
zareagowa a ca a Europa. Na szczytach europejskich w marcu 2009 r. 
rz d polski wywalczy  potwierdzenie zasady swobodnego przep ywu 
kapita u. Dzi ki stanowczej postawie nowych krajów Unii Europejskiej 
– pod przywództwem Premiera Donalda Tuska i Premiera Czech Mirka 
Topolanka – Europa unikn a pokusy protekcjonizmu. 

marzec 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wspólne dzia ania w zakresie ochrony 
Puszczy Bia owieskiej 

Organizacja mi dzynarodowej konferencji ministrów upami tniaj cej 
600-lecie obj cia ochron  Puszczy Bia owieskiej we wrze niu 2009 r.; 
przygotowywana ko cowa wersja projektu Porozumienia mi dzy 
Rz dem RP, Republiki Bia orusi i Republiki Ukrainy w sprawie 
utworzenia transgranicznego Rezerwatu Polesie Zachodnie 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Program Wspó pracy Transgranicznej „Polska 
– Bia oru  – Ukraina 2007-2013” 

G ównym zadaniem programu jest wspieranie rozwoju terenów 
przygranicznych Polski, Ukrainy i Bia orusi. Chodzi o wzrost 
konkurencyjno ci tych obszarów, popraw  jako ci ycia oraz 
usprawnienie wspó pracy w regionie. UE przeznaczy na program ok. 
186 mln euro, wk ad krajowy wyniesie ok. 17 mln euro, cznie b dzie 
to ok. 203 mln euro. Za o enia programu okre la Decyzja KE z grudnia 
2008 r., która precyzuje zasady realizacji wspó pracy mi dzy 
zainteresowanymi krajami, w tym równie  kwestie prowadzenia 
kontroli finansowej.  

11 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Odblokowanie dialogu w stosunkach polsko-
rosyjskich.  

1 wrze nia br. rosyjski premier na obchodach 70. rocznicy wybuchu II 
wojny wiatowej; rozmowy premierów Rosji i Polski   
Podczas swojej pierwszej wizyty w Rosji 8 lutego 2008 r. D. Tusk 
spotka  z prezydentem, premierem i wicepremierem Rosji. Podpisano 
umow  o ochronie informacji niejawnych (walka z przest pczo ci , 
terroryzmem oraz handlem narkotykami). W styczniu br. w Davos D. 
Tusk rozmawia  z W. Putinem.  
Wznowi y dzia alno  wszystkie instytucje dialogu polsko-rosyjskiego. 
Dotychczas odby y si  trzy posiedzenia Grupy do Spraw Trudnych, 
dwa spotkania Forum Dialogu Obywatelskiego oraz jedno posiedzenie 
Komitetu Strategii Wspó pracy pod przewodnictwem ministrów SZ RP 
i FR. W marcu 2009 r. w Warszawie mia o miejsce II posiedzenie 
Polsko-Rosyjskiej Komisji Mi dzyrz dowej ds. Wspó pracy 
Gospodarczej pod przewodnictwem min. C. Grabarczyka i min. I. 
Lewitina. Sta y dialog gospodarczy z Rosja prowadzi o MG – wa nym 
jego elementem by y wizyty  Wicepremiera W. Pawlaka w Moskwie 
(m.in. pa dziernik), Petersburgu (czerwiec) i Soczi (wrzesie ). 

 

 

 

 

 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1 wrze nia 2009 r.  

 
8 lutego 2008 r. 

Wspieranie intensyfikacji stosunków UE 
z Republik  Mo dowy 

Minister spraw zagranicznych z o y  pierwsz  oficjaln  wizyt  w 
Mo dowie od czasu nawi zania stosunków dyplomatycznych. 
Podpisano deklaracj  o powo aniu Polsko-Mo dawskiego Forum 
Integracji Europejskiej.  
Podpisano Memorandum o wspó pracy mi dzy Polsk  Agencj  
Rozwoju Przedsi biorczo ci a Ministerstwem Gospodarki i Handlu 
Mo dowy oraz przeprowadzono pierwsze posiedzenie Polsko-
Mo dawskiej Komisji ds. Wspó pracy Gospodarczej.  
Przeprowadzono dwustronne konsultacje polityczne na szczeblu 
wiceministrów SZ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

11 lipca 2008 r.  
 
 
 
11 czerwca 2008 r. 
 
 
 
9 grudnia 2008 r. 
 
 

Zainicjowanie dialogu UE-Bia oru  Polska by a g ównym or downikiem rozpocz cia dialogu Brukseli z 
Mi skiem. Jego g ównym za o eniem jest przekonanie w adz 
bia oruskich do liberalizacji systemu politycznego pa stwa, w zamian 
za co UE oferuje Bia orusi popraw  wzajemnych relacji. 13 
pa dziernika 2008 r. pa stwa UE zawiesi y sankcje wizowych wobec 
urz dników bia oruskich, a 13 marca 2009 r. t  decyzj  przed u y y.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Program Wspó pracy Transgranicznej Litwa – 
Polska – Rosja (Obwód Kaliningradzki)  
2007-2013. Projekt programu operacyjnego  

Program zapewni podejmowanie dzia a  s siedzkich na rzecz wzrostu 
konkurencyjno ci obszaru przygranicznego, poprawy jako ci ycia 
ludzi, a tak e umo liwi likwidacj  barier we wzajemnej wspó pracy 
transgranicznej. Finansowanie – m.in. 132,1 mln euro z UE.  

 

24 czerwca 2008 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Wsparcie dla prozachodnich aspiracji Ukrainy 

Strategiczne partnerstwo z Ukrain  W 2008 r. zosta  powo any i rozpocz  prace Polsko-Ukrai ski Komitet 
ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012.  W 2008 r. Polska 
udzieli a Ukrainie pomocy rozwojowej w wysoko ci 16 mln z  i 1,5 mln 
z  humanitarnej na usuwanie skutków powodzi. 
Na szczeblu rz dowym przygotowywana jest tzw. Mapa Drogowa, 
okre laj ca dwustronne dzia ania w najwa niejszych sferach: 
gospodarki, transportu, nauki, bezpiecze stwa, kultury, wymiany 
m odzie y i in.  
10 grudnia 2008 r. wprowadzono nowy mechanizm dwustronnych 
konsultacji:    posiedzenie Kierownictw MSZ obu pa stw.  
Wa nym elementem partnerstwa jest Polsko-Ukrai ska Komisja 
Mi dzyrz dowa ds. Wspó pracy  Gospodarczej, na szczeblu 
Wicepremierów rz dów obu krajów (w marcu 2008 r. odby o si  II 
posiedzenie ww. Komisji w Warszawie, w czerwcu 2009 r. – III 
posiedzenie ww. Komisji w Kijowie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Pomoc w zbli eniu si  Ukrainy do struktur 
UE i NATO 

Zintensyfikowano wysi ki dyplomatyczne w celu zbli enia Ukrainy do 
UE i NATO. Na szczycie UE – Ukraina w Pary u we wrze niu 2008 r. 
nadano negocjowanej umowie mi dzy UE a Ukrain  status umowy 
stowarzyszeniowej. Zapisano te  zgod  na uznanie ruchu bezwizowego 
mi dzy UE a Ukrain  za d ugoterminowy cel obu stron.  
Prowadzone s  konsultacje w ramach Sta ej Polsko-Ukrai skiej 
Konferencji Integracji Europejskiej. 1 lipca 2009 roku wesz a w ycie 
umowa o Ma ym Ruchu Granicznym z Ukrain , stanowi ca istotny 
element wprowadzania dalszych u atwie  w ruchu osobowym.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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„O ywienie” formu y Trójk ta Weimarskiego W czerwcu 2008 r. wznowiono mechanizm konsultacji szefów 
dyplomacji Polski, Francji i Niemiec w formule Trójk ta 
Weimarskiego. Jednym z priorytetów Trójk ta jest wspieranie 
europejskich ambicji Ukrainy i promowanie PW. 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Przekonanie wszystkich kr gów politycznych na Bia orusi, e warto postawi  na demokracje 

Wizyta ministra Sikorskiego na Bia orusi W ramach PW polski rz d chce wspiera  Bia oru  w aspiracjach 
proeuropejskich oraz kontynuacji reform wewn trznych s u cych 
demokratyzacji kraju. Wizyta ministra spraw zagranicznych na 
Bia orusi by a pierwsz  od 4 lat na tym szczeblu. Prze ama o to impas 
we wzajemnych relacjach i pozwoli o na rozpocz cie szeregu 
konsultacji. Rozpocz to dialog o zapewnieniu normalnego 
funkcjonowania Zwi zku Polaków na Bia orusi i bia oruskich 
organizacji w Polsce. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

12 wrze nia 2008 r. 

I Szczyt Gospodarczy Polska-Bia oru  W trakcie Szczytu dosz o do spotkania premiera D. Tuska z 
wicepremierem A. Kobjakowem oraz ministra R. Sikorskiego z 
wiceministrem A. Jewdoczenko. Rozmowy dotyczy y m.in. udzia u 
Bia orusi w projekcie Partnerstwa Wschodniego i poparcia Polski w 
kontaktach Bia orusi z UE. 

. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

24 czerwca 2009 r. 

Spotkania przedstawicieli polskich i 
bia oruskich w adz  

Spotkania wicepremiera W. Pawlaka i wiceministra A. Kremera z 
premierem oraz wiceministrem Bia orusi dotyczy y m.in. kwestii 
poprawy wzajemnych relacji gospodarczych oraz uregulowania statusu 
Zwi zku Polaków na Bia orusi. W rozmowach promowano tak e 
zbli enie UE-RB oraz zwi zan  z nim liberalizacj  systemu 
politycznego RB.   

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

23-24 lutego 2009 
r., 9-10 marca 2009 
r.  

Spotkanie ministra spraw zagranicznych z 
przedstawicielami bia oruskiej opozycji 

Celem spotkania by o przekonanie przedstawicieli opozycji, e polskie 
otwarcie na kontakty z w adzami Bia orusi nie oznacza zaprzestania 
wspierania demokratyzacji tego kraju. Nakre lono tak e ide  PW oraz 
p yn ce z niej korzy ci. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Spotkanie premiera Tuska z wicepremierem 
Bia orusi 

Rozmowa dotyczy a m.in. udzia u Bia orusi w projekcie Partnerstwa 
Wschodniego i poparcia Polski w konta Bia orusi z UE.  
 
 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

24 czerwca 2009 r. 
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Zaanga owanie si  we wspó prac  i dialog polityczny z wybranymi pa stwami obszaru pozaeuropejskiego, zw aszcza z mocarstwami regionalnymi i ponadregionalnymi, jak 
Chiny, Indie, Brazylia i Japonia 

Wzrost aktywno ci w stosunkach Polski z 
krajami Azji i Pacyfiku 

Rozmowy gospodarcze Donalda Tuska w czasie wizyty w Chinach i 
szczytu ASEM w Pekinie oraz wizyta ministra spraw zagranicznych w 
Japonii i Rep. Korei. Polska aktywnie dzia a na rzecz wzmocnienia 
wi zi gospodarczych z tym regionem, poprzez zawieranie przez UE 
umów handlowych, wspieraj cych aktywno  przedsi biorstw 
unijnych, w tym polskich w tych krajach.  
Wizyty wicepremierów w Pekinie w sierpniu 2008 r. Udzia  Polski w 
spotkaniach ministerialnych ASEM (Hanoi) oraz UE-ASEAN (Phnom 
Penh) w maju 2009 r.  
Udzia  premiera D. Tuska  w V szczycie szefów pa stw i rz dów UE-
Ameryka aci ska i Karaiby. Oficjalne wizyty szefa rz du w Peru i 
Chile. Rozmowy na temat wspó pracy gospodarczej z prezydentami 
Brazylii, Chile, Peru, Meksyku, Kolumbii. 

 

 

 

 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

22-25 pa dziernika 
2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaanga owanie w promowanie warto ci demokracji, modernizacji cywilizacyjnej i dobrego rz dzenia 
 

Rz dowy program pomocy rozwojowej dla 
wybranych krajów (m.in. Bia orusi, Ukrainy 
Mo dowy, Gruzji) 

Polska dofinansowuje m.in. programy szkole  dla urz dników 
bia oruskich redniego szczebla (UKiE), wspiera dzia alno  TV 
BELSAT i szkolenia dla niezale nych dziennikarzy bia oruskich. 
 
 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Starania u atwiaj ce decyzje o powrocie Polaków mieszkaj cych za granic  do kraju, ale przede wszystkim u atwienie ycia Polaków w krajach, które tymczasowo s  
miejscem ich pracy, ich ycia 

Zainaugurowanie programu informacyjnego 
„Masz PLan na powrót?” 

Wsparcie u atwiaj ce powrót do Polski rodakom, którzy zdecydowali 
si  opu ci  kraje emigracji. G ównym celem programu jest 
dostarczenie Polakom niezb dnych informacji pozwalaj cych 
przygotowa  si  do powrotu oraz ponownie „zadomowi ” si  w 
Polsce. Informacje dost pne w specjalnym serwisie internetowym 
www.powroty.gov.pl. 

24 listopada 2008 
r.  

Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 
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Wsparcie dla uczniów powracaj cych do 
polskiego systemu edukacji  

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzi a nowe formy 
wsparcia dla uczniów powracaj cych do polskiego systemu edukacji 
oraz dla cudzoziemców ucz szczaj cych do polskich szkó . Dodatkowe 
zaj cia z j z. polskiego dla uczniów nie znaj cych go w stopniu 
umo liwiaj cym korzystanie z nauki. Dodatkowe zaj cia wyrównawcze 
z wi kszo ci przedmiotów.  
 

19 marca 2009 r. Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

1 stycznia 2010 r.  

 
Wspieranie o wiaty polskiej za granic  i 
o wiaty polonijnej 

Projekt przewiduje znaczne zwi kszenie wsparcia dla o wiaty polskiej 
poza granicami kraju. Opracowa o projekt Podstawy Programowej dla 
uczniów polskich ucz cych si  za granic . Oba projekty opublikowano 
na stronie www.polska-szkola.pl, do konsultacji. 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

 

Wspó praca z Poloni  i Polakami za 
granic  

Wej cie z ycie nowelizacji Ustawy o Karcie Polaka. Aktywne dzia ania 
MSZ na rzecz ochrony praw mniejszo ci polskiej na Bia orusi, które 
doprowadzi y do obni enia poziomu represji stosowanych wobec 
Polaków. 
Powo anie Mi dzyresortowego Zespo u ds. Polonii i Polaków za Granic  
z logistyczn  i merytoryczn  obs ug  MSZ.  
 
 
 

 Nie wymaga 
prac 
parlamentarnych 

28 marca 2008 r. 

 
Modernizacja systemu promocji Polski za granic  

Usprawnienie dzia ania s u b 
dyplomatycznych  

Trwa proces rozszerzania struktur polskiej dyplomacji publicznej i 
kulturalnej poprzez powo ywanie nowych Instytutów Kultury Polskiej 
(Madryt), jak te  tworzenie wydzia ów kulturalno-naukowych w 
kolejnych ambasadach (Tokio, Pekin, New Delhi, Buenos Aires). 
Trwaj  prace nad reform  Instytutu Adama Mickiewicza. Stworzono 
podyplomowe studia dyplomacji kulturalnej. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Organizacja konferencji klimatycznej COP14 
w Poznaniu 

Rz d, reprezentowany przez Ministra rodowiska zorganizowa  
najwi ksz  w historii Polski konferencj  ONZ po wi con  zmianom 
klimatu. Wydarzenie pozytywnie wp yn o na mi dzynarodowy 
wizerunek Polski. Do Poznania przyjecha o ponad 12 tys 
reprezentantów ze 190 krajów ca ego wiata i ok. tysi ca dziennikarzy, 
w tym wiele osobisto ci wiata polityki, laureaci nagrody Nobla. W 
ocenie uczestników by  to najlepiej od 14 lat zorganizowany szczyt 
klimatyczny (od kiedy organizowane s  COP), który powoduje, e 
Polska staje si  pretendentem do organizowania w przysz o ci 
podobnych imprez. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

1-12 grudnia 2008 
r. 

Projekt „Ramowej Strategii Promocji Polski 
do 2015” 

Podstawowym celem Strategii jest optymalizacja nak adów na 
promocj  Polski i uszczelnienie systemu finansowania dzia a  
promocyjnych. Projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji 
mi dzyresortowych. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Promocja Polski poprzez obchody rocznicowe 70. rocznica wybuchu II wojny wiatowej oraz 20. rocznica wydarze  
1989 r. to okazja do zaprezentowania wiatowej opinii publicznej roli 
Polski w XX w. Program obchodów realizowany przez placówki 
zagraniczne sk ada si  z ponad 300 wydarze , m.in. kampanii 
medialnych, konferencji i imprez wystawienniczych. 4 czerwca br. do 
Krakowa i Gda ska przyjechali przywódcy europejscy oraz ponad 500 
dziennikarzy z Polski i zagranicy.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

Kampania informacyjna w CNN 
 

Na antenie oraz portalu internetowym CNN odby a si  kampania 
reklamowa Polski jako kraju, który jest atrakcyjny dla biznesu oraz 
turystów. Widzowie w regionie EMEA (Europa, Afryka, Bliski 
Wschód) obejrzeli 625 spotów. Na reklamówkach pokazywane s  m.in. 
najatrakcyjniejsze polskie miasta. Na antenie CNN emitowany by  
równie  specjalny program po wi cony Polsce „CNN Eye on Poland”. 

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

Wrzesie -grudzie  
2008 r. oraz 4 
czerwca 2009 r. 
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POLACY ZA GRANIC  
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Abolicja podatkowa 

Ustawa o szczególnych rozwi zaniach 
dla podatników uzyskuj cych niektóre 
przychody poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Zrównanie obci enia podatkowego osób pracuj cych za granic , 
wynikaj cego z ró nic mi dzy metodami unikania podwójnego 
opodatkowania. Umorzenie zaleg o ci podatkowych wraz z nale nymi 
odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytu u 
podatku dochodowego, pod warunkiem z o enia przez nich zeznania 
podatkowego. Zwrot podatku dochodowego dla podatników, którzy 
dokonali takiego rozliczenia i zap acili podatek.  

29 kwietnia 2008 
r. 

25 lipca 2008 r. 6 sierpnia 2008 r. 

Prawdziwe zapewnienie Polakom yj cym za granic  realizacji ich praw obywatelskich, na przyk ad mo liwo ci g osowania 

Zwi zek Polaków na Bia orusi Polska podj a aktywne dzia ania w celu doprowadzenia do zako czenia 
sporu wokó  ZPB. W marcu 2009 r. niezak ócono przebiegu zjazdu 
organizacji w Grodnie. Wyra nie poprawi a si  sytuacja dzia aczy 
polonijnych na Bia orusi.  

 Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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BEZPIECZE STWO ZEWN TRZNE 
 

DZIA ANIA OPIS RM SEJM DATA WEJ CIA  
W YCIE 

Podtrzymanie deklaracji o wys aniu 350 o nierzy w ramach misji UE w Czadzie 

Wniosek do Prezydenta RP w sprawie 
u ycia Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w operacji wojskowej Unii 
Europejskiej w Republice Czadu i 
Republice rodkowoafryka skiej 

Kontyngent liczy 400 o nierzy, funkcjonariuszy i pracowników wojska. 
Kontyngent ma m.in. prowadzi  patrole oraz dzia ania blokadowo-
kontrolne. Chodzi tak e o konwoje z pomoc  humanitarn  oraz udzielanie 
pomocy lokalnej ludno ci. Na ten cel w 2008 r. przewidziano 48 mln z .  

22 stycznia 2008 
r. 

 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

30 stycznia 2008 r.  

Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o u ycie Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w misji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Republice 
Czadu i Republice rodkowoafryka skiej 

Wniosek dotyczy przed u enia u ycia polskiego kontyngentu wojskowego 
w misji ONZ w Czadzie i Republice rodkowoafryka skiej do ko ca 
listopada 2009 r. 

23 stycznia 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

29 stycznia 2009 r.  

Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o u ycie Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w misji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Republice 
Czadu i Republice rodkowoafryka skiej 

Wniosek dotyczy przed u enia u ycia polskiego kontyngentu wojskowego 
w misji ONZ w Czadzie i Republice rodkowoafryka skiej do ko ca 
listopada 2009 r. 

 

 

3 marca 2009 r. Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

13 marca 2009 r.  

Uzawodowienie wojska w tej kadencji sejmu - w przysz ym roku ograniczymy pobór, a w 2009 r. zrezygnujemy z niego w ca o ci, tak aby w kolejny rok wkroczy  z armi  w 
pe ni zawodow  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
powszechnym obowi zku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy  
o s u bie wojskowej o nierzy 
zawodowych (tzw. ma a nowela) 

Pierwsza z 8 ustaw przygotowanych przez MON w ramach tzw. pakietu 
profesjonalizacyjnego (przej cie od modelu s u by z poboru do modelu 
armii w pe ni zawodowej opartej na ochotniczych formach s u by). 
Nowelizacja umo liwi a poszerzenie bazy naboru do s u by wojskowej, 
m.in. poprzez mo liwo : powo ania do s u by nadterminowej ju  po 3 
miesi cach zsw (dot d po 9),  przyj cia do tej s u by o nierzy z rezerwy, 
podniesienia granicy wieku powo ania z 25 do 30 lat oraz z agodzenia 
kryteriów wykszta cenia. 

3 czerwca 2008 
r. 

 

 

24 pa dziernika 
2008 r. 

 

 

6 grudnia 2008 r. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
s u bie wojskowej o nierzy 
zawodowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (tzw. ma a nowela) 

Wprowadzenie nowych rozwi za  dotycz cych pomocy rannym i 
poszkodowanym o nierzom oraz ich rodzinom. Pomoc przewidziano tak e 
dla rodzin o nierzy zaginionych lub tych, którzy ponie li mier  w czasie 
wykonywania s u by. 
Przepisy znowelizowanej ustawy podnosz  poziom zabezpieczenia 
o nierzy  ich rodzin w sytuacjach  b d cych nast pstwem zdarze  

zwi zanych z wykonywaniem obowi zków s u bowych. 

17 czerwca 2008 
r. 

 

 

24 pa dziernika 
2008 r. 

 

 

28 grudnia 2008 r. 

 

Program profesjonalizacji Si  Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-
2010 

„Program profesjonalizacji Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 
2008-2010” okre li  zasadnicze cele, g ówne zadania i etapy realizacji 
procesu profesjonalizacji SZRP. Sta  si  podstaw  do uruchomienia dzia a  
zwi zanych z profesjonalizacj  wytyczaj c jej kierunki.  
 

5 sierpnia 2008 r.

 

 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 

 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
s u bie wojskowej o nierzy 
zawodowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (tzw. du a nowela) 

W ramach budowy profesjonalnych Si  Zbrojnych wprowadza nowy rodzaj 
s u by wojskowej – kontraktow  zawodow  s u b  wojskow . Pozwala na 
uelastycznienie dzia alno ci kadrowej poprzez delegowanie szeregu 
uprawnie  na ni sze szczeble dowodzenia. Wzmacnia system motywacji  
i zach t do s u by oraz doskonalenia zawodowego. Umo liwia s u b  
o nierzom rannym i poszkodowanym podczas wykonywania obowi zków 

s u bowych (na niektórych stanowiskach s u bowych). 

4 listopada 2008 
r. 

 

 

24 kwietnia 2009 r. 

 

 

 

1 stycznia 2010 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o 
powszechnym obowi zku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie 
niektórych innych ustaw  

Nowelizacja umo liwia, pocz wszy od 2009 r.,  zast pienie poboru 
kwalifikacj  wojskow  oraz wprowadza rejestracj  elektroniczn  w miejsce 
konieczno ci osobistego stawiennictwa m czyzn ko cz cych w danym 
roku kalendarzowym 18 lat. Podkre lenia wymaga, e stawienie si  do 
kwalifikacji wojskowej zapewnia uregulowanie stosunku do s u by 
wojskowej bez konieczno ci jej odbywania. Ustaw  przeniesiono zarazem 
do rezerwy wszystkich dotychczasowych poborowych. 

Projekt poselski 
kolacji  

9 stycznia 2009 r. 11 luty 2009 r. 

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej 

Ustawa okre la zasady wyró niania oraz reagowania na naruszenia 
dyscypliny wojskowej i ponoszenia przez o nierzy odpowiedzialno ci 
dyscyplinarnej, jak równie  tryb post powania w tych sprawach. 
Nowelizacja ma podnie  efektywno  kszta towania dyscypliny, w tym 
podczas s u by poza granicami pa stwa. Uproszczeniu ulegaj  procedury 
dyscyplinarne. 

13 stycznia 2009 
r. 

9 pa dziernika 2009 
r. 

1 stycznia 2010 r. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
powszechnym obowi zku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (tzw. du a 
nowela) 

Stanowi prawne dope nienie zmian w systemie uzupe nienia Si   Zbrojnych. 
Znosi obowi zek odbywania zasadniczej s u by wojskowej oraz form 
równowa nych temu obowi zkowi z mo liwo ci  przywrócenia w sytuacji 
zagro enia bezpiecze stwa pa stwa. Stanowi podstaw  prawn  do 
tworzenia Narodowych Si  Rezerwowych w sk ad wchodzi  b d  o nierze 
rezerwy ochotnicy. 

31 marca 2009 r. 27 sierpnia 2009 r. 1 stycznia 2010 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
zakwaterowaniu Si  Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 
innych ustaw 

Reguluje kompleksowo kwesti  zakwaterowania o nierzy w warunkach 
profesjonalnych Si  Zbrojnych. Stwarza o nierzom mo liwo  otrzymania 
kwatery na czas s u by, zakwaterowania w internacie lub kwaterze 
internatowej b d  otrzymania wiadczenia mieszkaniowego u atwiaj cego 
wynajem mieszkania na wolnym rynku. o nierze b d  mogli tak e 
kwaterowa  na terenie jednostki wojskowej/okr tu na w asny wniosek, po 
uzyskaniu zgody dowódcy JW.   

24 marca 2009 r. Po I czytaniu w 
komisjach 
sejmowych  

1 lipca 2010 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
niektórych umowach kompensacyjnych 
zawieranych w zwi zku z umowami 
dostaw na potrzeby obronno ci i 
bezpiecze stwa pa stwa 

Z umów offsetowych zwolnione b d  dostawy uzbrojenia, sprz tu 
wojskowego, cz ci zamiennych i materia ów eksploatacyjnych 
niezb dnych do w a ciwego funkcjonowania i wyposa enia o nierzy 
polskich kontyngentów wojskowych uczestnicz cych w misjach 
zagranicznych. 

18 sierpnia 2009 
r.  

10 wrze nia 2009 r.  

 

13 pa dziernika 2009 
r. 

Zako czenie misji polskich o nierzy w Iraku – rok 2008 rokiem, w którym rozpoczniemy i zako czymy wycofywanie polskich o nierzy z Iraku 

Wycofywanie polskich o nierzy z Iraku Polacy opu cili Irak w pa dzierniku 2008 r. Polscy o nierze wyszkolili 30 
tys. irackich si  bezpiecze stwa. W Iraku wzi o udzia  15 tys. polskich 
o nierzy, którzy do czyli do elity si  zbrojnych. 

pa dziernik 2008 
r. 

  

Dalsze zaanga owanie w walk  z mi dzynarodowym terroryzmem 

Strategia udzia u Si  Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach 
mi dzynarodowych 

Polska b dzie aktywnie uczestniczy  w operacjach pod auspicjami 
organizacji mi dzynarodowych – NATO, UE, ONZ, OBWE, a tak e w 
operacjach w ramach koalicji tworzonych ad hoc. Priorytetowe znaczenie 
dla polskiej racji stanu maj  operacje prowadzone przez NATO i UE. 

13 stycznia 2009 
r. 

Nie wymaga prac 
parlamentarnych 
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Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta 
o zmian  postanowienia Prezydenta z 10 
pa dziernika 2008 r.  o przed u eniu 
okresu u ycia Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Islamskiej Republice 
Afganistanu 

Zwi kszenie PKW Afganistan do 2200 o nierzy (200 w odwodzie) 
przyczyni si  do poprawy sytuacji bezpiecze stwa w tym kraju oraz 
usprawni przeprowadzenie wyborów prezydenckich. 

24 marca 2009 r.   

 
 
 

 
 
 
 


