Wykaz projektów wycofanych - niezrealizowanych w II półroczu 2010 r.
i nieprzeniesionych na 2011 r.
Lp.
1.

2.

3.

Tytuł projektu
Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o systemie
oświaty

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz
o zmianie innych ustaw

Założenia do projektu ustawy
o Krajowej Agencji
Poręczeniowej S.A.

Organ
odpowiedzialny
MEN

MF

MF

Przyczyny rezygnacji
Pismem z dnia 9 listopada 2010 r. MEN
zwrócił się do Sekretarza RM z wnioskiem
o wyrażenie zgody na przygotowanie
projektów ustaw dotyczących zarządzania
jakością w edukacji oraz konsolidacji
zasobów oświaty publicznej, bez
uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów
założeń projektów tych ustaw.
Pismem z dnia 12 listopada 2010 r.
Sekretarz Rady Ministrów wyraził zgodę na
opracowanie projektów tych ustaw bez
uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów
założeń. Zmiany dotyczące zarządzania
jakością w edukacji oraz konsolidacji
zasobów oświaty publicznej zostaną ujęte
w projekcie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, który został
włączony do planu na 2011 r.”.
Projekt założeń został wycofany z Planu
w związku ze skierowaniem przez Klub
Parlamentarny Platformy Obywatelskiej
projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego i niektórych
innych ustaw – proponowane rozwiązania
w większości są zbieżne z przedstawioną
propozycją.
Rezygnacja z założeń do projektu ustawy –
w 2011 r. będzie procedowany bezpośrednio
projekt ustawy.

(projekt z Wykazu)
4.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o drogach
publicznych

MI

Projekt wycofany – decyzja Kierownictwa
MI.

(projekt z Wykazu)
5.

Założenia do projektu ustawy
o społecznym zasobie mieszkań
czynszowych, społecznych
grupach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw
(projekt z Wykazu)

MI

Prace nad projektem w zakładanej formie
zostały zawieszone z powodu jednoczesnych
prac w ramach Rady Ministrów nad
dokumentem pt. „Główne problemy, cele
i kierunki programu wspierania
budownictwa mieszkaniowego do 2020
roku”. Ostatecznie ww. dokument został
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
30 listopada 2010 r. Stosownie do jego
treści, zdecydowanej modyfikacji musi ulec
koncepcja rozwiązań zaproponowanych
w pierwotnym projekcie MI. Część
rozwiązań przewidzianych jako część
większego pakietu zmian będzie
prawdopodobnie procedowana w formie
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Tytuł projektu

Organ
odpowiedzialny

Przyczyny rezygnacji
odrębnej ustawy (społeczne grupy
mieszkaniowe), inne rozwiązania będą
polegać na modyfikacji obecnie istniejących
przepisów (głównie ustawy z 26
października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego).

6.

Założenia do projektu ustawy
o komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego
Porty Lotnicze

MI

Projekt wycofany – decyzja Kierownictwa
MI.

MON

Projekt wycofany – decyzja Kierownictwa
MON.

(projekt z Wykazu)
7.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy
o prokuraturze
(projekt z Wykazu)

8.

9.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

Założenia do projektu ustawy
o wyrównywaniu szans osób
niepełnosprawnych

MPiPS

MPiPS

W dniu 29 października 2010 r. uchwalono
ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, która reguluje
większość ze zmian zaproponowanych
w zgłoszonym projekcie. Dalsze
prowadzenie prac nad przedmiotowym
projektem jest bezzasadne.
Wycofanie projektu ze względu na
przygotowanie się do podjęcia prac nad
nową ustawą systemową obejmującą
problematykę osób niepełnosprawnych,
w której oprócz rozwiązań dotychczasowych
przewidzianych w przepisach ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych mogłyby się
znaleźć rozwiązania przewidziane
w przedmiotowym projekcie. Jednocześnie
podkreślenia wymaga fakt, iż koszty
realizacji proponowanych rozwiązań
w zgłoszonym projekcie są zbyt duże,
a w związku z tym ich realizacja może być
znaczącą utrudniona. Ponadto w okresie od
złożenia propozycji projektu ustawy
o wyrównywaniu szans osób
niepełnosprawnych do porządku prawnego
zostało włączone szereg rozwiązań
odpowiadających swoim zakresem
propozycjom w ww. projekcie. Proces ten
jest kontynuowany w trakcie kolejnych prac
legislacyjnych. Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej na bieżąco analizuje
zmiany w przepisach w zakresie
wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych i bierze udział
w procesach legislacyjnych.
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10.

Tytuł projektu
Założenia do projektu ustawy
o Centralnym Ośrodku Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Organ
odpowiedzialny
MRiRW

(projekt z Wykazu)
11.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym

MS

Przyczyny rezygnacji
W dniu 25 listopada 2010 r. Sejm RP
uchwalił ustawę o Centralnym Ośrodku
Badania Odmian Roślin Uprawnych
(projekt Sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi).
Rezygnacja z założeń do projektu ustawy –
decyzja Kierownictwa MS – w 2011 r.
będzie procedowany bezpośrednio projekt
ustawy.

(projekt z Wykazu)
12.

Założenia do projektu o zmianie
ustawy o kuratorach sądowych

MS

(projekt z Wykazu)

13.

Założenia do projektu ustawy
o pracownikach sądów

MS

(projekt z Wykazu)

14.

Założenia do projektu ustawy
powołującej Agencję
Wykonawczą Usług
Teleinformatycznych

MSWiA

(projekt z Wykazu)
15.

Założenia do projektu ustawy
o uprawnieniach cudzoziemców
posiadających polskie
pochodzenie

MSWiA

Obecny stan prac nie pozwala na zgłoszenie
przedmiotowego projektu do Planu pracy
Rady Ministrów na 2011 r. Istnieje
konieczność kontynuowania prac studyjnych
w Ministerstwie Sprawiedliwości,
w szczególności przeprowadzenia
dodatkowych pogłębionych badań i analiz
związanych z funkcjonowaniem kuratorskiej
służby sądowej, dokonania przeglądu
nowych zagadnień ujawnionych w ostatnim
czasie w toku pracy nadzorczej i rozważenia
objęcia ich projektowaną regulacją, a także
zgromadzenia dodatkowych danych
mogących mieć wpływ na ocenę skutków
regulacji.
Powołano zespół pracowników wymiaru
sprawiedliwości, w tym sędziów, którzy
mają przygotować projekt założeń do nowej
ustawy, zbieżne z oczekiwaniami
środowiska. Kształt projektu nie został
jeszcze ostatecznie wypracowany.
Rozwiązania przewidziane w projekcie będą
włączone do założeń do projektu ustawy
o utworzeniu Agencji Wykonawczej
realizującej zadania międzyresortowego
operatora systemów teleinformatycznych
(projekt zgłoszony na 2011 r.).
Rezygnacja z ujmowania projektu założeń
na obecnym etapie prac w Planie pracy
Rady Ministrów oraz w Wykazie – decyzja
Kierownictwa MSWiA.

(projekt z Wykazu)
16.

Założenia do projektu ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne

MSWiA

Rezygnacja z ujmowania projektu założeń
na obecnym etapie prac w Planie pracy
Rady Ministrów oraz w Wykazie – decyzja
Kierownictwa MSWiA.

(projekt z Wykazu)
17.

Założenia do projektu ustawy
o funkcjach konsulów RP
(projekt z Wykazu)

MSZ

Rezygnacja z założeń do projektu ustawy –
decyzja Kierownictwa MSZ – w 2011 r.
będzie procedowany bezpośrednio projekt
ustawy.
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18.

Tytuł projektu
Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o służbie
zagranicznej

Organ
odpowiedzialny
MSZ

(projekt z Wykazu)

19.

Założenia do projektu ustawy
o szpitalach klinicznych

MZ

(projekt z Wykazu)
20.

21.

22.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o służbie
cywilnej
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji
podatników i płatników, ustawy
o Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz ustawy – Prawo
działalności gospodarczej
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz niektórych
innych ustaw

Szef Służby
Cywilnej

MG

MG

(projekt z Wykazu)
23.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych

Przyczyny rezygnacji
Z uwagi na to, iż część projektowanych
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
rozwiązań pociąga za sobą istotne skutki
finansowe, które nie znajdują pokrycia
w obecnym stanie finansów publicznych,
zaszła potrzeba wstrzymania prac nad tym
projektem i rozważenia ewentualności
ograniczenia jego zakresu wyłącznie do
tych zmian, które nie pociągną za sobą
skutków finansowych. Po dalszych
analizach, stosowne zmiany przepisów
o służbie zagranicznej zostaną zgłoszone
przy okazji nowelizacji innych ustaw
w terminie późniejszym.
Brak podstaw dalszego procedowania –
sprawy związane ze szpitalami klinicznymi
zostały włączone do projektu ustawy
o działalności leczniczej.
Prace nad projektem zostały wstrzymane
bez określenia terminu ich ponownego
podjęcia.
Prace w zkareise kompleksowej nowelizacji
przepisow o NIP podjęło Ministerstwo
Finansów. Nowelizację ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzi Ministertswo
Sprawiedliwości.

Rada Ministrów 2 listopada 2010 r. przyjęła
projekt ustawy o zasadach wykonywania
niektórych uprawnień Skarbu Państwa,
w wersji opracowanej przez Ministerstwo
Skarbu Państwa, z uwzględnieniem uwag
Ministra Gospodarki.

MI

Projekt wycofany – decyzja Kierownictwa
MI.

MI

Projekt wycofany – decyzja Kierownictwa
MI.

MON

Projekt wycofany – decyzja Kierownictwa
MON.

(projekt z Wykazu)
24.

Projekt ustawy
o komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego
Porty Lotnicze
(projekt z Wykazu)

25.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw
(projekt z Wykazu)
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26.

27.

Tytuł projektu
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

Organ
odpowiedzialny
MPiPS

MPiPS

(projekt z Wykazu)

28.

Projekt ustawy
o wyrównywaniu szans osób
niepełnosprawnych

MPiPS

(projekt z Wykazu)

29.

30.

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

MRiRW

Projekt ustawy o ochronie roślin
MRiRW

Przyczyny rezygnacji
Projekt ten został połączony z innym
projektem ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw (projekt zgłoszony do planu na
2011 r.).
W dniu 29 października 2010 r. uchwalono
ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, która reguluje
większość ze zmian zaproponowanych w
zgłoszonym projekcie. Dalsze prowadzenie
prac nad przedmiotowym projektem jest
bezzasadne.
Wycofanie projektu ze względu na
przygotowanie się do podjęcia prac nad
nową ustawą systemową obejmującą
problematykę osób niepełnosprawnych,
w której oprócz rozwiązań dotychczasowych
przewidzianych w przepisach ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych mogłyby się
znaleźć rozwiązania przewidziane
w przedmiotowym projekcie. Jednocześnie
podkreślenia wymaga fakt, iż koszty
realizacji proponowanych rozwiązań
w zgłoszonym projekcie są zbyt duże,
a w związku z tym ich realizacja może być
znaczącą utrudniona. Ponadto w okresie od
złożenia propozycji projektu ustawy
o wyrównywaniu szans osób
niepełnosprawnych do porządku prawnego
zostało włączone szereg rozwiązań
odpowiadających swoim zakresem
propozycjom w ww. projekcie. Proces ten
jest kontynuowany w trakcie kolejnych prac
legislacyjnych. Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej na bieżąco analizuje
zmiany w przepisach w zakresie
wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych i bierze udział
w procesach legislacyjnych.
24 czerwca 2010 r. do Marszałka Sejmu
wpłynął poselski projekt ustawy zbieżny
z rządowym projektem w tym zakresie.

Czasowe wstrzymanie prac na ustawą
w części dot. regulacji nadzoru
fitosanitarnego oraz organizacji PIORiN –
wykonanie prawa UE zostanie włączone do
projektu ustawy o środkach ochrony roślin
(projekt zgłoszony do planu na 2011 r.).
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31.

Tytuł projektu
Projekt ustawy o Centralnym
Ośrodku Badania Odmian
Roślin Uprawnych

Organ
odpowiedzialny
MRiRW

(projekt z Wykazu)
32.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz
o zmianie innych ustaw

Przyczyny rezygnacji
W dniu 25 listopada 2010 r. Sejm RP
uchwalił ustawę o Centralnym Ośrodku
Badania Odmian Roślin Uprawnych (projekt
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi).

MRiRW

Prace nad projektem zostały wstrzymane –
decyzja Kierownictwa MRiRW.

MRiRW

Prace nad projektem zostały wstrzymane –
decyzja Kierownictwa MRiRW.

(projekt z Wykazu)
33.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego
(projekt z Wykazu)

34.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa

Projekt ustawy o państwowych
egzaminach prawniczych

MS

MS

35.

36.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy
policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży

MS

Prace nad projektem mającym na celu
wykonanie wyroku TK z dnia 19 listopada
2009 r., sygn. akt K 62/07, podjął również
Senat RP przygotowując projekt ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk
sejmowy nr 3364). Senacki projekt ustawy,
poza dostosowaniem porządku prawnego do
wskazanego wyroku TK, uwzględnia
również postulaty zgłaszane przez Krajową
Radę Sądownictwa wynikające z
doświadczeń związanych ze stosowaniem
obecnie obowiązującej ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.
67). Minister Sprawiedliwości został
zobowiązany do przygotowania stanowiska
Rządu wobec senackiego projektu ustawy.
W projekcie stanowiska Rządu regulacje
zaproponowane w senackim projekcie
ustawy zostały co do zasady zaopiniowane
pozytywnie.
W Sejmie RP trwają prace nad projektem
ustawy o państwowych egzaminach
prawniczych (druk sejmowy nr 3351),
którego rozwiązania pod względem
merytorycznym są zbieżne z propozycjami
ujętymi w projekcie ustawy
przygotowywanym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości.
Zmiany zaproponowane w projekcie zostaną
włączone do nowelizacji przedmiotowego
projektu procedowanego przez MSWiA
(projekt włączony do Wykazu dokumentów
procedowanych bezterminowo).
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Tytuł projektu

Organ
odpowiedzialny

Przyczyny rezygnacji

Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej

37.

38.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego
Projekt ustawy o zmianie
ustawy –Kodeks spółek
handlowych i ustawy
o Krajowym Rejestrze
Sądowym

MS

MS

Rozwiązania przewidziane w projekcie będą
włączone do innego projektu ustawy
zgłoszonego na 2011 r.
W 2011 r. będą procedowane założenia do
projektu ustawy.

(projekt z Wykazu)
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kuratorach sądowych

MS

(projekt z Wykazu)

39.

40.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie

MSWiA

(projekt z Wykazu)
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Straży Granicznej

MSWiA

41.
(projekt z Wykazu)

42.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Policji oraz ustawy
o Straży Granicznej

MSWiA

Obecny stan prac nie pozwala na zgłoszenie
przedmiotowego projektu do Planu pracy
Rady Ministrów na 2011 r. Istnieje
konieczność kontynuowania prac studyjnych
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w
szczególności przeprowadzenia
dodatkowych pogłębionych badań i analiz
związanych z funkcjonowaniem kuratorskiej
służby sądowej, dokonania przeglądu
nowych zagadnień ujawnionych w ostatnim
czasie w toku pracy nadzorczej i rozważenia
objęcia ich projektowaną regulacją, a także
zgromadzenia dodatkowych danych
mogących mieć wpływ na ocenę skutków
regulacji.
Zmiany przewidziane w niniejszym
projekcie zostały dołączone do założeń do
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w organizacji
terenowych organów administracji
rządowej.
Rezygnacja z ujmowania projektu ustawy
na obecnym etapie prac w Planie pracy
Rady Ministrów oraz w Wykazie – decyzja
Kierownictwa MSWiA.
Odstąpiono od prowadzenia prac nad
projektem ustawy w związku z podjęciem
inicjatywy ustawodawczej przez Senat RP
(druk nr 919).

(projekt z Wykazu)
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o służbie zagranicznej
(projekt z Wykazu)
43.

MSZ

Z uwagi na to, iż część projektowanych
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
rozwiązań pociąga za sobą istotne skutki
finansowe, które nie znajdują pokrycia
w obecnym stanie finansów publicznych,
zaszła potrzeba wstrzymania prac nad tym
projektem i rozważenia ewentualności
ograniczenia jego zakresu wyłącznie do
tych zmian, które nie pociągną za sobą
skutków finansowych. Po dalszych
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Tytuł projektu

Organ
odpowiedzialny

Przyczyny rezygnacji
analizach, stosowne zmiany przepisów
o służbie zagranicznej zostaną zgłoszone
przy okazji nowelizacji innych ustaw
w terminie późniejszym.

44.

45.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo atomowe oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków

MŚ

MZ

Zmiana organu odpowiedzialnego - projekt
dalej proceduje Ministerstwo Gospodarki.

Procedowanie ww. projektu stało się
bezprzedmiotowe w związku z umorzeniem
przez Komisję Europejską postępowania
dotyczącego wdrożenia Dyrektywy
98/83/WE.

(projekt z Wykazu)
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o służbie cywilnej
46.

Szef Służby
Cywilnej

Prace nad projektem zostały wstrzymane
bez określenia terminu ich ponownego
podjęcia.

(projekt z Wykazu)
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o działalności
lobbingowej w procesie
stanowienia prawa

RCL

47.

48.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wzoru
wniosku o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej

MG

Rozwiązania zaproponowane
(wprowadzenie systemu informacyjnego
„Rządowy Proces Legislacyjny”)
w projekcie ustawy zostały zawarte
w uchwale Rady Ministrów zmieniającej
uchwałę – Regulamin pracy Rady
Ministrów, przyjętej w dniu 21 grudnia
2010 r. oraz w projekcie ustawy o zmianie
ustawy o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa,
procedowanej przez KPRM.
Przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja
ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej przewiduje usunięcie
upoważnienia ustawowego do wydania
rozporządzenia dla ministra do spraw
gospodarki.

(projekt z Wykazu)

49.

50.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
Krajowego Programu Ochrony
Lotnictwa Cywilnego
realizującego zasady ochrony
lotnictwa
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
podwyższania emerytur
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biura Ochrony

MI

MON

Projekt wycofany. Przepisy przewidziane
w projekcie będą włączone do projektu
nowego rozporządzenia, zgłoszonego do
Planu Pracy Rządu na 2011 r. – na marzec.

Projekt wycofany – decyzja Kierownictwa
MON.
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Tytuł projektu

Organ
odpowiedzialny

Przyczyny rezygnacji

Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej
(projekt z Wykazu)

51.

52.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie określenia
tabel cen jednostkowych dla
poszczególnych rodzajów
składników majątkowych
o danych cechach
kwalifikacyjnych
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Białowieskiego Parku
Narodowego

MSP

MŚ

Projekt rozporządzenia został opracowany
i załączony do projektu ustawy
o świadczeniach pieniężnych
przyznawanych niektórym osobom, których
dotyczyły procesy nacjonalizacji.

Prace nad projektem rozporządzenia zostały
wstrzymane z powodu sprzeciwu samorządu
gmin, na tereniektórych planowane było
powiększenie parku.

(projekt z Wykazu)

53.

54.

55.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie kosztów
badań sanitarnoepidemiologicznych oraz
kosztów badań laboratoryjnych
osób nieposiadających
uprawnień z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego
oraz sposobu i trybu
dokumentowania badań
sanitarno-epidemiologicznych
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie trybu
finansowania, sposobu
dokumentowania i terminów
rozliczeń kosztów
przeprowadzenia
obowiązkowych szczepień
ochronnych i lekarskich badań
kwalifikacyjnych oraz
konsultacji specjalistycznych
dla osób nieposiadających
uprawnień z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu
i trybu finansowania kosztów
świadczeń, udzielonych w celu
zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych osób
nieposiadających uprawnień
z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego

MZ

MZ

MZ

Uchylenie upoważnienia do wydania
rozporządzenia przez ustawę z dnia
3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodków publicznych
oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
Nr 257 poz. 1723).

Uchylenie upoważnienia do wydania
rozporządzenia przez ustawę z dnia
3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodków publicznych
oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
Nr 257 poz. 1723).

Uchylenie upoważnienia do wydania
rozporządzenia przez ustawę z dnia
3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodków publicznych
oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
Nr 257 poz. 1723).
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56.

57.

Tytuł projektu
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie kosztów
świadczeń zdrowotnych i leków
związanych z leczeniem kiły
i rzeżączki oraz związanych
przyczynowo z tymi
zakażeniami i chorobami
zakaźnymi, udzielonych osobom
nieposiadającym uprawnień
z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok
2010
Projekt zmian do przyjętego
przez Radę Ministrów w dniu
26 maja 2009 r. dokumentu
ramowego: Wspieranie przez
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
inicjatyw pobudzających polska
gospodarkę

Organ
odpowiedzialny
MZ

GUS

MG

58.
(projekt z Wykazu)

59.

Program Przeciwdziałania
Upadłości Przedsiębiorstw oraz
Polityka Drugiej Szansy

MG

(projekt z Wykazu)

60.

Program rozwoju technologii
kosmicznych i wykorzystywania
technologii satelitarnych
w Polsce

MG

Przyczyny rezygnacji
Uchylenie upoważnienia do wydania
rozporządzenia przez ustawę z dnia
3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodków publicznych
oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
Nr 257 poz. 1723).

Projekt został połączony z projektem
rozporządzenia przyjętym przez Radę
Ministrów w dniu 27 grudnia 2010 r.

Brak zainteresowania przedsiębiorców
sektora obronnego wsparciem, które
miałoby zostać przeznaczone na realizację
kontraktów zagranicznych. ARP S.A.
poinformowała, że nie wpłynął ani jeden
tego rodzaju wniosek - wszystkie wnioski
tych przedsiębiorców składane w ramach
załącznika nr 1 dotyczyły realizacji
zamówień MON. ARP S.A. poinformowała
także, że pomimo wcześniejszych zapytań
przedsiębiorców, nie zachodzi konieczność
wprowadzania zmian w załączniku nr 3
odnośnie do przemysłu stoczniowego,
recyklingowego i metalowego.
Tematyka zostanie zrealizowana w ramach
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, który
stanowić będzie program wykonawczy do
Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki.
Tematyka zostanie zrealizowana w ramach
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, który
stanowić będzie program wykonawczy do
Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki.

(projekt z Wykazu)

61.

62.

Obwieszczenie Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia
za pracę w 2011r.

„Ocena stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w 2009 roku”

MPiPS

MPiPS

Brak konieczności przygotowywania
projektu – Rada Ministrów przyjęła
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2011 r.
Decyzja Kierownictwa MPiPS – podjęto
decyzję o zmianie formy i częstotliwości
opracowywania dokumentu.
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