Wykaz projektów nie zrealizowanych w II półroczu 2009 r.
i nie przeniesionych do planu na I półrocze 2010 r.
Założenia - 7
Projekty ustaw – 19
Projekty rozporządzeń – 9
Inne – 9
Lp.

Tytuł projektu

Organ
odpowiedzialny

Przyczyny rezygnacji

1.

Założenia do projektu ustawy
o podatku od nieruchomości

MF

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MF.

2.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

MI

Zgodnie z rozstrzygnięciem Prezesa RM
z dnia 15 lipca 2009 r. odpowiedzialnym
za opracowanie „Założeń do projektu
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw” - jest Minister
Środowiska.

3.

Założenia do projektu ustawy
o pomocy społecznej

MPiPS

Projekt znajduje się w fazie dodatkowych
analiz i uzgodnień. Wskazanie terminu
zakończenia prac na obecnym etapie nie jest
możliwe.

4.

Założenia do projektu ustawy o
zmianie niektórych ustaw
w związku z rządowym planem
zwalczania przestępczości
zorganizowanej w Polsce na lata
2010 – 2012

MSWiA

Plan określać będzie krajowe priorytety w
zakresie zwalczania przestępczości
zorganizowanej, stanowiąc jednocześnie
część międzyinstytucjonalnego mechanizmu
kształtowania polityki bezpieczeństwa
publicznego, co jest istotne zarówno na
poziomie krajowym, jak i na forum Unii
Europejskiej i innych organizacji
międzynarodowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.
U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.)
opracowanie ww. Planu wymaga
sporządzenia m.in. diagnozy sytuacji
(obecnie opracowywany jest dokument:
„Diagnoza przestępczości zorganizowanej
w Polsce”), w odniesieniu do zakresu, który
objęty będzie programowaniem
strategicznym oraz prognozy trendów
rozwojowych w okresie nim objętym.
Przewidywane, na tym etapie prac, zmiany
prawne, będą odnosić się zarówno
do kwestii związanych z funkcjonowaniem
służb i podmiotów realizujących zadania
w omawianym zakresie, a także penalizacji
działalności przestępczej.
W związku z powyższym, w ocenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, na
obecnym etapie prac, brak jest zasadności
kontynuowania prac nad założeniami.

MSWiA

Projekt znajduje się w fazie dodatkowych
analiz i uzgodnień. Obecnie trwają prace,
których celem jest analiza możliwości
zapewnienia powszechności ubezpieczeń
bez wprowadzania obowiązku
ubezpieczenia, przy ewentualnym
zaangażowaniu środków budżetu państwa.
W związku z czym wskazanie terminu
zakończenia prac nie jest możliwe.

Założenia do projektu ustawy
o systemie bilansowania i
rozliczania emisji dwutlenku
siarki i tlenków azotu dla
dużych źródeł spalania

MŚ

Zamiast założeń – projekt ustawy, poz. 39
plan B.

Założenia do projektu ustawy
o przeciwdziałaniu uciążliwości
zapachowej

MŚ

Zgodnie z decyzją ścisłego kierownictwa z
dnia 26.08.2009 r. praca nad założeniami
została wstrzymana.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o grach i zakładach
wzajemnych oraz niektórych
innych ustaw

MF

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

MF

Pismem MF z dnia 26 października 2009 r.
projekt został wycofany z dalszego
procedowania. Zostały przygotowane
założenia do projektu ustawy oraz projekt
nowej ustawy.
Trwają prace nad założeniami do projektu
ustawy, poz. 28 plan A.

Projekt ustawy o systemie
promocji gospodarczej

MG

10.

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MG.

Projekt ustawy o miejscach
pamięci narodowej

MKiDN

11.

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MKiDN.

Projekt ustawy o formach opieki
nad dziećmi w wieku do 3 lat

MPiPS

12.

Trwają prace nad założeniami doprojektu
ustawy, poz. 15 plan A.

Projekt ustawy o języku
migowym i innych środkach
wspierania komunikowania się

MPiPS

Trwaja prace nad założeniami do projektu
ustawy, poz. 18 plan B.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów
wojskowych

MS

Projekt ustawy o pracownikach
sądów i prokuratury

MS

Liczne i obszerne uwagi, projekt wymaga
ponownych uzgodnień. Aktualnie nie jest
możliwe wskazanie terminu zakończenia
prac.
Trwają prace nad założeniami do projektu
ustawy, poz. 24 plan B.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy prawo upadłościowe i
naprawcze

MS

Trwają prace nad założeniami do projektu
ustawy, poz. 23 plan B.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o przekształceniu
własnościowym
przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Linie Lotnicze LOT
Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo o
zgromadzeniach oraz ustawy –
Kodeks wykroczeń

MSP

Aktualnie nie jest możliwe wskazanie
terminu zakończenia prac nad projektem.

MSWiA

Aktualnie nie jest możliwe wskazanie
terminu zakończenia prac nad projektem.

5.

6.

7.

8.

9.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Założenia do projektu ustawy
o systemie powszechnych/
obowiązkowych ubezpieczeń od
skutków klęsk żywiołowych

19.

20.

Projekt ustawy o gospodarce
opakowaniami oraz odpadami
opakowaniowymi
wraz z załącznikami

MŚ

Trwaja prace nad założeniami do projektu
ustawy, poz. 44 plan A – zgodnie z decyzją
RM o konieczności ich przygotowania.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo ochrony
środowiska

MŚ

Trwaja prace nad założeniami do projektu
ustawy, poz. 43 plan A.

Projekt ustawy o niektórych
fluorowanych gazach
cieplarnianych

MŚ

W związku z sugestią UKIE dot. ściśle
dostosowawczego charakteru projektów
aktów normatywnych mających na celu
jedynie transpozycję prawa UE, podjęto
decyzję o kontynuacji prac wyłącznie nad
ustawą F-gazową , której wprowadzenie w
życie jest zobowiązaniem wynikającym z
rozporządzenia (WE) nr 842/2006
Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych
gazów cieplarnianych.
Obecnie trwają prace nad założeniami do
ww. projektu ustawy, poz. 34 plan B.

Projekt ustawy o
wprowadzeniu ustawy o
niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych i
ustawy o substancjach
zubożających warstwę
ozonową oraz o zmianie
niektórych ustaw.

MŚ

j.w.

Projekt ustawy o
substancjach zubożających
warstwę ozonową

MŚ

j.w.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych i ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej

MZ

Przyjęcie projektu ustawy związane jest z
koniecznością przeprowadzenia szkoleń
kadry zakładów opieki zdrowotnej w
zakresie liczenia kosztów. Szkolenia te
finansowane są z funduszy unijnych,
jednakże z uzyskanych ostatnio informacji
wynika, że szkolenia te nie zakończą się w
I półroczu 2010 r. Z uwagi na powyższe nie
będzie możliwe przedłożenie projektu
ustawy RM w I półroczu 2010 r.

Projekt ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia

MZ

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej

RCL

Projekt znajduje się po uzgodnieniach
zewnętrznych. Wymaga jednak
dodatkowych uzgodnień m.in. z Narodowym
Funduszem Zdrowia dotyczących włączenia
do projektu ustawy rejestru nazwanego
Narodowym Rejestrem Leków. Konieczne
jest również uaktualnienie przygotowanych
projektów rozporządzeń. Z uwagi na
powyższe nie będzie możliwe przedłożenie
projektu ustawy RM w I półroczu 2010 r.
Uwzględniając stanowisko Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa, Rządowe
Centrum Legislacji odstąpiło od prac nad
projektem, uznając za bezzasadne
występowanie z odrębną nowelizacją w

21.

22.

23.

24.

25.

26.

wąskim zakresie. Jednocześnie Rządowe
Centrum Legislacji zwróciło się do Ministra
Zdrowia z prośbą o uwzględnienie
wytycznych wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2005 r.,
sygn. akt SK 7/03 przy najbliższych pracach
nad nowelizacją ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 2009
r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego

MF

W 2009 r. nie przewiduje się przedstawiania
RM projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie udzielania
pomocy de minimis
przedsiębiorcom uczestniczącym
w grupowych przedsięwzięciach
wystawienniczo - targowych

MG

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MG.

Projekt rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie
sposobu i trybu udostępniania
materiałów archiwalnych
znajdujących się w archiwach
wyodrębnionych

MON

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MON.

Projekt rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie
pełnienia zawodowej służby
wojskowej poza granicami
państwa

MON

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MON.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
współpracy przy realizacji
zadań związanych z
przyznawaniem i wypłatą
pomocy finansowej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

MRiRW

Projektowana zmiana ustawy zmieniającej
ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje
uchylenie przepisu art. 34 ust. 2 ustawy z
dnia 7 marca 2007 r., będącego
upoważnieniem ustawowym do wydania
projektu przedmiotowego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie określenia
wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla
interfejsów umożliwiających
wykonywanie przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym zadań i
obowiązków na rzecz
obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego

MSWiA

Z uwagi na charakter i obszerność regulacji
wprowadzanych ww. projektem do pracy
nad nim zaangażowani zostali m.in.
przedstawiciele: Policji, Straży Granicznej,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz
Żandarmerii Wojskowej oraz Ministerstwa
Infrastruktury. Z uwagi na koszty w dalszym
ciągu nie udało się nawiązać współpracy z
Instytutem Łączności. Otwartą kwestia
pozostaje przetestowanie i wdrożenie
aplikacji z zakresu wykonywania
obowiązków, o których mowa w art. 180d

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171,
poz. 1800, z późn. zm.). Przeprowadzenie
testów jest uzależnione od możliwości
pozyskania odpowiednich środków
pieniężnych na zatrudnienie właściwej
merytorycznie instytucji.
Mając na uwadze charakter wprowadzanych
projektem zmian, kwestie finansowe z nim
związane, jak również aktualny etap prac –
nie jest możliwe określenie terminu w jakim
będzie można wprowadzić projektowane
rozwiązania.

33.

34.

35.

36.

37.

Projekt rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków
przeznaczania wpływów
pochodzących z opłat w zakresie
recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji

MŚ

Ze względu na uchylenie upoważnienia do
wydania tego rozporządzenia ustawą z dnia
9 października 2009 r. o zmianie ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw, wstrzymano prace nad
projektem rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
jednostkowych stawek opłat za
umieszczanie odpadów na
składowiskach

MŚ

Projekt rozporządzenia miał zostać wydany
na podstawie znowelizowanego
upoważnienia zawartego w art. 290 ustawy –
Prawo ochrony środowiska, jednak prace
parlamentarne nad projektem ustawy nie
zostały zakończone - nie jest możliwe
określenie terminu w jakim będzie można
wprowadzić projektowane rozwiązania.

Projekt rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie
programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok
2010

GUS

Projekt nie będzie opracowywany z uwagi
na brak propozycji zmian w stosunku do
rozporządzenia podstawowego.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu
wieloletniego pn.: „Promocja
i komercjalizacja
zaawansowanych rozwiązań
innowacyjnych Programu
wieloletniego PW-004, w latach
2010-2011”

MG

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MG.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Programu
wieloletniego pn.: „Innowacyjne
rozwiązania systemowe na rzecz
zrównoważonego rozwoju
gospodarki - zadania służb
państwowych w latach 20092013”

MG

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MG.

Krajowy program ochrony
zabytków i opieki nad
zabytkami

MKiDN

38.

39.

40.

W dniach 23 -25 września br. odbył się
Kongres Kultury Polskiej w Krakowie. W
wyniku zgłoszonych licznych wniosków
oraz postulatów w zakresie ochrony
zabytków nastąpiła potrzeba
zweryfikowania projektu dokumentu pt.
„Krajowy program ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami”.
Obecnie w omawianym projekcie
dokumentu dokonywane są stosowne
zmiany i uzupełnienia.

„Rozpatrzenie przez Radę
Ministrów – Zamiaru
reagowania obronnego Planu
Reagowania Obronnego RP

MON

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MON.

Projekt Zmian do Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

MPiPS

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MPiPS.

41.

Raport z rekomendacjami
dla krajowych polityk
publicznych w oparciu o
doświadczenia z realizacji
polityki spójności w Polsce

Krajowy Program Na Rzecz
Ofiar Przestępstw

MS

42.

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MS.

Aktualizacja Krajowego
programu oczyszczania ścieków
komunalnych

MŚ

Aktualnie nie jest możliwe wskazanie
terminu zakończenia prac.

Plan informatyzacji Zdrowie
Polska na lata 2009-2013

MZ

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MZ.

43.

44.

MRR

W związku z zainicjowaniem prac nad
strategiami docelowymi określonymi w
dokumencie Plan uporzadkowania strategii
rozwoju (przyjetym przez RM 24 listopada
2009 r.) raport ten będzie rekomendowany
jako materiał analityczno – problemowy do
wykorzystania w trakcie prac nad ww.
strategiami.

