Wykaz projektów niezrealizowanych w I półroczu 2009 r.
i nieprzeniesionych do planu na II półrocze 2009 r.
Lp.
1.

2.

Tytuł projektu

Organ
odpowiedzialny

Przyczyny rezygnacji

Założenia do projektu ustawy
o weteranach misji pokojowych
i stabilizacyjnych poza
granicami kraju
Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach

MON

Zamiast założeń – projekt ustawy procedowany poza planem.

MPiPS

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MPiPS.

i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
3.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej

MRiRW

Zamiast założeń – projekt ustawy, poz. 92
w planie na II półrocze.

4.

Założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz niektórych
innych ustaw

MS/MZ

Zamiast założeń – projekt ustawy (łączy się
z poz. 23 wykazu).

5.

Założenia do projektu ustawy
o pracownikach sądów i
prokuratury

MS

Zamiast założeń – projekt ustawy, poz. 100
w planie na II półrocze.

6.

Założenia do projektu ustawy
o centralnej ewidencji pojazdów
i centralnej ewidencji
kierowców

MSWiA

Prace nad założeniami zostały zakończone i
znajdują odzwierciedlenie w projekcie
ustawy o centralnej ewidencji pojazdów i
centralnej ewidencji kierowców. Z uwagi
jednak na to, że przepisy tej ustawy ściśle
powiązane są z regulacjami kilku innych
ustaw, które obecnie są na różnych etapach
procedowania, w chwili obecnej nie jest
możliwe określenie ich ostatecznego
kształtu. W związku z powyższym projekt
ustawy będzie procedowany poza planem.

7.

Założenia do projektu ustawy
Prawo geodezyjne i
kartograficzne

MSWiA

Regulacje planowane w projektowanych
założeniach zostały w znacznej części
uwzględnione w obszernej nowelizacji
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
opracowanej w ramach projektu ustawy o
infrastrukturze informacji przestrzennej.
Ponadto w związku z pracami nad
rządowym wieloletnim programem realizacji
zadań z dziedziny geodezji i kartografii
rozważana jest kompleksowa nowelizacja.

8.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne

MG/KPRM

Dokumet został połączony z projektem
ustawy o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz o zmianie innych ustaw,
która została przyjęta przez RM w dniu 12
maja 2009 r.

9.

10.

11.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń
na rynku naftowym

MG

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie
wojewódzkim i zmianie ustawy
o samorządzie powiatowym

MG

W związku z pracami Komisji Europejskiej
nad projektem Dyrektywy Rady COM 775
nakładającej na państwa członkowskie
obowiązek utrzymywania minimalnych
zapasów ropy naftowej lub produktów
naftowych, zmierząjącymi w kierunku
ujednolicenia systemów zapasów
interwencyjnych państw członkowskich
konieczne jest przygotowanie projektu
ustawy dostosowanej do zmian
projektowanych w dyrektywie. Ministerstwo
Gospodarki prowadzi obecnie prace nad
założeniami do ustawy o finansowaniu
zapasów ropy naftowej i paliw, która będzie
implementować postanowienia zawarte w tej
dyrektywie.
Projekt będzie procedowany poza planem.

Projekt ustawy Prawo
probiercze

MG

Projekt będzie procedowany poza planem.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
telekomunikacyjne

MI

Propozycja wprowadzenia niniejszej zmiany
związana jest z koniecznością wykonania
wyroku Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich z dnia 13 listopada
2008 r. w sprawie C-227/07. Odpowiednia
nowelizacja art. 26-30 Prawa
telekomunikacyjnego implementująca
powyższy wyrok została już uwzględniona
w ustawie o zmianie ustawy Prawo
telekomunikacyjne oraz niektórych innych
ustaw, uchwalonej przez Sejm RP na
posiedzeniu nr 38 w dniu 19 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz ustawy
o muzeach

MKiDN

Z uwagi na złożoność problematyki,
kierownictwo MKiDN przeniosło dyskusję o
projekcie na Kongres Kultury Polskiej, który
odbędzie się w Krakowie w dniach 23 – 25
września br.

Projekt ustawy o Instytucie
Kultury Polskiej

MKiDN

Projekt będzie procedowany poza planem.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym i niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie
sztuki

MNiSW

Złożoność materii, trwają prace analityczne
i koncepcyjne nad założeniami do ustawy,
poz. 5 w planie na II półrocze.

MNiSW

Złożoność materii, trwają prace analityczne
i koncepcyjne nad założeniami do ustawy,
poz. 6 w planie na II półrocze.

Projekt ustawy o zmianie nazw
niektórych publicznych uczelni
akademickich
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Służbie Kontrwywiadu

MNiSW

Do Marszałka Sejmu zgłoszony został
alternatywny poselski projekt ustawy.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

MON

Projekt będzie procedowany poza planem.

Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego oraz o
zmianie niektórych ustaw
19.

20.

21.

Projekt ustawy o weteranach
misji pokojowych

MON

Projekt będzie procedowany poza planem.

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

MPiPS

Wycofanie projektu – decyzja kierownictwa
MPiPS.

Projekt ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw

MPiPS

Wycofanie projektu – decyzja kierownictwa
MPiPS.

Projekt ustawy – Prawo
nieletnich

MS

Duża liczba uwag zgłoszonych w toku
uzgodnień wewnątrzresortowych –
konieczność rozważenia daleko idących
modyfikacji projektowanych przepisów.
Kontynuacja prac nad projektem poza
planem.

MS

23.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz zmianie
niektórych innych ustaw

Pismem z dnia 7 kwietnia 2009 r. projekt
został przekazany przez MS Ministerstwu
Zdrowia, w celu połączenia – zgodnie z
dokonanymi w tym zakresie uzgodnieniami
– z przygotowanym w Ministerstwie
Zdrowia projektem ustawy o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii.

Projekt ustawy o biegłych
sądowych

MS

Projekt będzie procedowany poza planem.

24.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o księgach wieczystych
i hipotece

MS

Projekt będzie procedowany poza planem.

22.

25.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej

MSWiA

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o służbie zagranicznej

MSZ

Trwają prace nad założeniami do ustawy,
poz. 17 w planie na II półrocze.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o funkcjach konsulów
RP

MSZ

Trwają prace nad założeniami do ustawy,
poz. 18 w planie na II półrocze.

Projekt ustawy o
przeciwdziałaniu uciążliwości
zapachowej
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego

MŚ

Trwają prace nad założeniami do ustawy,
poz. 20 w planie na II półrocze.

MZ

Projekt będzie procedowany poza planem.

MZ

Projekt znajduje się w fazie dodatkowych

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Projekt ustawy o niektórych

Celowe jest uregulowanie w projekcie także
kwestii świadczeń przysługujących
funkcjonariuszom za nadgodziny – ze
względu na aktualna sytuację finansową nie
jest możliwe określenie terminu w jakim
będzie można wprowadzić projektowane
rozwiązania.

zawodach medycznych i
zasadach uzyskiwania tytułu
specjalisty w innych dziedzinach
mających zastosowanie w
ochronie zdrowia

32.

33.

34.

35.

36.

analiz i uzgodnień, wskazanie na tym etapie
terminu zakończenia prac nie jest możliwe.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa oraz ustawy o
ustroju sądów powszechnych

Prezes RCL

Projekt jest przedmiotem prac
legislacyjnych. Trwają uzgodnienia jego
treści z właściwym działowo ministrem.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu
drogowym

Prezes RCL

W związku z jednoczesnym podjęciem prac
legislacyjnych przez właściwego działowo
ministra.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny

Prezes RCL

W związku z jednoczesnym podjęciem prac
legislacyjnych przez właściwego działowo
ministra.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
karnego

Prezes RCL

W związku z jednoczesnym podjęciem prac
legislacyjnych przez właściwego działowo
ministra.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego

RCL

W związku z prowadzeniem przez MSWiA
prac nad „szerszymi” zmianami w Kodeksie
postępowania administracyjnego, propozycja
Prezesa RCL zostanie włączona do projektu
MSWiA.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wzoru
rejestru transakcji, sposobu jego
prowadzenia oraz trybu
dostarczenia danych z rejestru
Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej

MF

W Sejmie trwają prace nad projektem
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 1660),
podczas których projekt przepisu
zawierającego delegację do wydania ww.
rozporządzeń przez Radę Ministrów, został
zmieniony. Obecnie projekt zawiera pięć
upoważnień ustawowych do wydania wyżej
wymienionych rozporządzeń przez ministra
właściwego do spraw instytucji
finansowych.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie formy i
trybu przekazywania informacji
Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej
zgromadzonych przez organy
straży granicznej oraz organy
celne

MF

j.w.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie kategorii
podmiotów i rodzajów
działalności, z którymi związane
jest niewielkie ryzyko prania

MF

j.w.

37.

38.

39.

pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie listy
państw równoważnych

MF

j.w.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie listy osób,
grup i podmiotów w stosunku,
do których dokonuje się
zamrożenia

MF

j.w.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań
dotyczących oznakowań
towarów paczkowanych

MG

Na posiedzeniu Komisji Prawniczej w RCL
w dniu 8 stycznia br. podczas której
rozpatrzony został projekt ustawy o
towarach paczkowanych uzgodniono, że
organem odpowiedzialnym za wydanie ww.
aktu wykonawczego jest Minister
Gospodarki, a nie RM. Tym samym
dokument nie podlega wpisaniu do planu.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
warunków i trybu planowania i
finansowania zadań
wykonywanych w ramach
przygotowań obronnych
państwa przez organy
administracji rządowej i organy
samorządu terytorialnego

MON

KRM – 16 marca – wycofał z dalszych
prac.

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

MON

Z uwagi na konieczność wprowadzenia
dodatkowych zmian w procedowanym
projekcie oraz potrzeba dokonania w II
półroczu br. kolejnej jego nowelizacji (w
związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych oraz
niektórych innych ustaw), zaproponowane w
projekcie zmiany zostaną włączone jako
integralna część do projektu zgłoszonego do
planu prac Rządu na II półrocze.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad
wynagradzania i innych
świadczeń przysługujących
pracownikom urzędów
państwowych zatrudnionych w
gabinetach politycznych oraz
doradcom pełniącym funkcje
doradców oraz osób
zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wysokości
wynagrodzenia zasadniczego i
stawek dodatku funkcyjnego dla
radców i starszych radców

MPiPS

Wstrzymanie prac nad projektem na
wniosek Kierownictwa KPRM.

MPiPS

KRM – 11 maja – w związku z uwagą MF
za zgodą MPiPS wstrzymał prace nad
dokumentem.

Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowego sposobu zbycia
akcji w spółkach akcyjnych
rolniczych rynków hurtowych
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

MRiRW

47.

48.

49.

50.
51.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wyodrębnienia akcji i udziałów
stanowiących własność Skarbu
Państwa do zasobu
majątkowego przeznaczonego
na zaspokojenie roszczeń z
tytułu poręczeń i gwarancji
udzielanych przez Skarb
Państwa
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu,
zakresu i trybu udostępniania
danych zgromadzonych w
rejestrze publicznym

MSP

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. Nr 98, poz.634 i Nr 227, poz. 1505).
Jego celem jest określenie szczegółowego
sposobu zbycia akcji w spółkach akcyjnych
rolniczych rynków hurtowych,
uwzględniając realizację celów programu
budowy i rozwoju rynków hurtowych oraz
zapewnienie wpływu producentów rolnych,
grup producentów rolnych oraz ich
związków na funkcjonowanie tych
podmiotów.
W trakcie przeprowadzonych konsultacji
społecznych i prac nad projektem
rozporządzenia stwierdzono rozbieżności
pomiędzy ustawą z dnia 9 maja 2008 r.
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa a przepisami zawartymi
w statutach spółek przyjętych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037) Kodeks spółek
handlowych. Rozbieżności zapisów w
statutach spółek wydanych na podstawie
innych ustaw, z przepisami ustawy o
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, wymagają uzgodnienia
i jednoznacznego przesądzenia, czy dalsze
procedowanie projektu rozporządzenia, bez
wcześniejszej nowelizacji art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
jest możliwe.
Projekt będzie procedowany poza planem.

MSWiA

W trakcie prac nad nowelizacją ustawy o
informatyzacji podmiotów realizujących
zadania publiczne zrezygnowano ze zmiany
art. 15 ust. 3 będącego podstawą do wydania
rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów sprawie wykazu
odpłatnych rejestrów
publicznych

MSWiA

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych

MSWiA

W trakcie prac nad nowelizacją ustawy o
informatyzacji podmiotów realizujących
zadania publiczne zrezygnowano ze zmiany
art. 15 ust. 3 będącego podstawą do wydania
rozporządzenia.
Projekt wynikający z delegacji ustawowej
nowelizowanej ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Realizacja uzależniona
od wejścia w życie ustawy. Projekt będzie

procedowany poza planem.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i
wymiany informacji w formie
elektronicznej

MSWiA

Projekt wynikający z delegacji ustawowej
nowelizowanej ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Realizacja uzależniona
od wejścia w życie ustawy. Projekt będzie
procedowany poza planem.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie zasad i
trybu wykonywania czynności
kancelaryjnych w administracji
rządowej i samorządzie
terytorialnym

MSWiA

Projekt wynikający z delegacji ustawowej
nowelizowanej ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Realizacja uzależniona
od wejścia w życie ustawy. Projekt będzie
procedowany poza planem.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Krajowych Ram
Interoperacyjności

MSWiA

Projekt wynikający z delegacji ustawowej
nowelizowanej ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Realizacja uzależniona
od wejścia w życie ustawy. Projekt będzie
procedowany poza planem.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przetargu
na uzyskanie koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie
węglowodorów

MŚ

Trudny do określenia termin zakończenia w
Parlamencie prac nad ustawą – Prawo
geologiczne i górnicze. Projekt będzie
procedowany poza planem.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok
2009

GUS/Rada
Statystyki

Do planu na I półrocze zostały zgłoszone
pierwotnie dwie zmiany przedmiotowego
rozporządzenia. Ze względu na opóźnienia
w nadsyłaniu uwag, propozycji i zmian ze
strony zainteresowanych jednostek
autorskich, w tym z resortów, wszystkie
zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione w
jednym rozporządzeniu zmieniającym.

Informacja o przebiegu
wdrażania Krajowego
Programu Reform na lata 20052008 na rzecz realizacji Strategii
Lizbońskiej w Polsce

MG

Z uwagi na zmianę cyklu monitorowania.
Nowy cykl monitoringu KPR zostanie
określony w Dokumencie
Implementacyjnym Krajowego Programu
Reform na lata 2008-2011.

Informacja w sprawie
poszerzenia kompetencji
ministra właściwego do spraw
gospodarki, dotyczących
wydawania świadectw
wiarygodności polskim
przedsiębiorcom ubiegającym
się o uczestnictwo w przetargach
dotyczących spraw obronnych i
bezpieczeństwa
międzynarodowego
organizowanych przez
instytucje NATO i Unii
Europejskiej wraz z projektem

MG

Z uwagi na ustalenia z RCL o konieczności
regulacji w tym zakresie na poziomie
ustawowym.

zapisu do Protokołu ustaleń z
posiedzenia Rady Ministrów

59.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
programu szczepień
ochronnych przeciwko
chorobie niebieskiego języka
na rok 2010

MRiRW

W związku z niewystąpieniem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ogniska rodzimego przypadku choroby
niebieskiego języka, odstąpiono od
wprowadzenia programu szczepień
ochronnych u bydła, owiec i kóz w 2010 r.

Projekt Rządowego Programu
Ochrony Przeciwpowodziowej w
dorzeczu górnej Wisły

MSWiA

Z uwagi na konieczność udzielenia
zamówienia publicznego na opracowanie
prognozy oddziaływania na środowisko
skutków realizacji Rządowego Programu
Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu
górnej Wisły oraz czas opracowania samej
prognozy (ok. sześciu miesięcy), nie będzie
możliwe w roku bieżącym przedstawienie
dokumentu do rozpatrzenia przez RM.

Projekt systemu powszechnych
ubezpieczeń od skutków klęsk
żywiołowych (budowa
kompleksowego systemu
zapobiegania i przeciwdziałania
skutkom klęsk żywiołowych dla
ludności
Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
częściowego podziału rezerwy
celowej na zwiększenie
wynagrodzeń i limitów
zatrudnienia wynikających ze
zmian organizacyjnych i nowych
zadań w państwowych
jednostkach budżetowych w
2009 r.

MSWiA

Projekt systemu powszechnych ubezpieczeń
od skutków klęsk żywiołowych zostanie
zrealizowany w II półroczu 2009 r. poprzez
Założenia do projektu ustawy.

RM/Szef KPRM

W 2009 roku nie przewiduje się
przedstawienia RM projektu ww. uchwały.
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