Wykaz projektów niezrealizowanych w I półroczu 2010 r.
i nieprzeniesionych do planu na II półrocze 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu

1.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw

2.

Założenia do zmian w
przepisach ustawowych
odnoszących się do ubezpieczeń
gospodarczych, a w
szczególności opracowanie
założeń do projektu ustawy
zmieniającej ustawę o
działalności ubezpieczeniowej

3.

Założenia do projektów ustaw:
- o podatku od towarów i usług,
- o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
- o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz
- o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne

4.

Założenia do projektu ustawy
o konsolidacji instytucji kontroli
państwowej

5.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo
bankowe i ustawy Kodeks
postępowania cywilnego

6.

Założenia do projektu ustawy
o korytarzach przesyłowych celu
publicznego

7.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania
jakości paliw

8.

Założenia do projektu ustawy
o odnawialnych źródłach energii

9.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach

Organ
odpowiedzialny
MF

MF

Przyczyny rezygnacji
Projekt został wycofany z powodu
powiązania rozwiązań przewidzianych w
tym projekcie z pracami zespołu ds. reformy
KRUS.
Projekt zostanie przedstawiony w I kwartale
2011 r.

Decyzja RM z dnia 21 lipca 2010 r.
MF

MG

MG

MG

Zmiana koncepcji prac i potrzeba podjęcia
dodatkowych prac analitycznych.
Ministerstwo Gospodarki podjęło w tym
zakresie rozmowy z Międzynarodowym
Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Prace
koncepcyjne nie zakończą się w 2010 r.
Konieczność dokonania dodatkowych analiz
i przeprowadzenia dodatkowych konsultacji.

Zamiast założeń – projekt ustawy
(uzgodniono na spotkaniu Zespołu ds.
Programowania Prac Rządu w dniu 28 maja
2010 r.)
Zamiast założeń – projekt ustawy

MG

MG

Zamiast założeń – projekt ustawy
Projekt wykreślony na wniosek MPiPS.

MPiPS

1

rynku pracy
Założenia do projektu ustawy
o szlakach turystycznych

MSiT

10.

11.

12.

13.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z
eksploatacji
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy i niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o
dokumentach paszportowych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.
1027 z późn. zm.)

Zamiast założeń – projekt ustawy.
MŚ

MF

MS

MSWiA

14.

15.
16.

Zespół ds. Programowania Prac Rządu
w dniu 17 maja br. podjął decyzję
o przeniesieniu prac nad tymi założeniami
na rok 2011.

Projekt ustawy o funkcjach
konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej

MSZ

Projekt ustawy
o zmianie ustawy Prawo
przewozowe

RCL

Projekt został wycofany z powodu
powiązania rozwiązań przewidzianych w
tym projekcie z pracami zespołu ds. reformy
KRUS.
Projekt wycofany z uwagi na brak
konieczności nowelizacji ustawy w
zaproponowanym zakresie.
Projekt ustawy miał na celu jedynie
implementację przepisów unijnych tj.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja
2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady
(WE) Nr 2252/2004 w sprawie norm
dotyczących zabezpieczeń i danych
biometrycznych w paszportach i w
dokumentach podróży wydawanych przez
państwa członkowskie (Dz. U. UE L z dnia
6 czerwca 2009 r.) w zakresie zwolnienia
z obowiązku pobierania odcisków palców
dzieci do 12 roku życia. Niezasadnym
wydaje się w ocenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji prowadzenie
prac nad ww. projektem ustawy w tak
wąskim zakresie. Powyższa regulacja
mogłaby zostać wprowadzona przy okazji
opracowywania przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji innego
projektu ustawy, który będzie dostosowywał
przepisy krajowe do przepisów prawa Unii
Europejskiej.
Trwają prace nad założeniami do projektu
ustawy - projekt ustawy zostanie
przedstawiony w I kwartale 2011 r.
W dniu 3 grudnia 2009 r. weszło w zycie
rozporzadzenie (WE) nr 1371/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. dotyczące praw i
obowiazków pasażerów w ruchu
kolejowym. Przepisy tego aktu stosowane są
bezposrednio, rozporządzenie reguluje
szczegółowo kwestię odpowiedzialnosci
przewoźników kolejowych.
Korzystajac z dyspozycji art. 2 tego
rozporzadzenia, Rzeczpospolita Polska
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ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym, skorzystała
z możliwości zwolnienia z obowiazku
stosowania niektórych przepisów tego
rozporzadzenia na stałe lub do dnia 30
czerwca 2011 r. z mozliwością przedłużenia
tego terminu w sposób mniej restrykcyjny
od regulacji zawartej w projekcie ustawy o
zmianie ustawy – prawo przewozowe.
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wysokości opłat za
udostępnienie danych ze
zbiorów meldunkowych,
ewidencji wydawanych i
unieważnionych dowodów
osobistych, zbioru PESEL,
ogólnokrajowej ewidencji
wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych oraz
sposobu wnoszenia tych opłat

MSWiA

17.

18.

19.

20.
21.

Działania Rządu na rzecz
przedsiębiorczości – MSP
przede wszystkim

MG

Program wykonawczy w
zakresie przemysłu naftowego
(tytuł roboczy)

MG

Założenia do programu działań
na rzecz wzorców
zrównoważonej produkcji
i konsumpcji
Założenia Programu Rozwoju
Przemysłu

MG

MG

Z Planu prac legislacyjnych Rady Ministrów
na I półrocze 2010 r. wykreślona została na
wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, zgodnie z sugestią
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, karta
zadań: „Ułatwienie przedsiębiorcom
korzystania z usługi udostępniania danych
ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej
ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych w drodze weryfikacji”.
Zaplanowane w ww. karcie zadanie
dotyczyło obniżenia opłaty za usługę
udostępniania danych w drodze weryfikacji,
co związane było z koniecznością
wprowadzenia zmian legislacyjnych,
polegających na nowelizacji rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wysokości opłat za udostępnienie
danych ze zbiorów meldunkowych,
ewidencji wydawanych i unieważnionych
dowodów osobistych, zbioru PESEL,
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych oraz
sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr
207, poz. 1298).
Z uwagi na rezygnację przez resort spraw
wewnętrznych i administracji z realizacji
powyższego zadania niecelowym stała się
nowelizacja ww. rozporządzenia.
Tematyka zostanie zrealizowana w ramach
Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki.
Tematyka objęta dokumentem zostanie
zrealizowana poprzez aktualizację programu
działań wykonawczych do Polityki
energetycznej Polski do 2030 r.
Tematyka zostanie zrealizowana w ramach
Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki.
Tematyka zostanie zrealizowana poprzez
opracowanie Założeń do Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw, który stanowić będzie
program wykonawczy do Strategii
Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.
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22.

Program Gospodarki Wodnej
2030 (z uwzględnieniem etapu
2015)
tytuł zmieniony na:
Polityka wodna państwa do
roku 2030

MŚ

Analiza dotychczasowych prac wskazuje,
że projekt prawdopodobnie nie będzie
zrealizowany do końca 2010 r.
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