Wykaz projektów wycofanych z Programu prac legislacyjnych RM
styczeń - czerwiec 2009 r.
Założenia - 8
Projekty ustaw – 23
Projekty rozporządzeń – 17
Inne - 9
Lp.
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Tytuł projektu

Organ
odpowiedzialny

Przyczyny rezygnacji

Założenia do projektu 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
Założenia do ustawy prawo o
miarach

MG

Wniosek o przesunięcie na IV kwartał 2009
r. Projektowane założenia powinny
uwzględniać rozwiązania zawarte w
projektowanej dyrektywie Rady
Europejskiej (COM 775), której kształt nie
został ostatecznie przesądzony.

MG

Z uwagi na skomplikowaną materię, prace
ulegną wydłużeniu.

Założenia do projektu ustawy o
weteranach misji pokojowych i
stabilizacyjnych poza granicami
kraju
Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych

MON

Zamiast założeń – projekt ustawy.

MPiPS

Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MPiPS.

5
.

Założenia do projektu ustawy o
zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej

MRiRW

Z uwagi na zmianę zakresu zmian, prace
ulegną wydłużeniu.

6
.

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

MS/MZ

Zamiast założeń – projekt ustawy.

7
.

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.- której
projekt został 3 listopada 2008 r. skierowany
do uzgodnień międzyresortowych i aktualnie
jest przepracowywany w związku ze
zgłoszonymi uwagami.

8
.

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.
9
.

Projekt ustawy o systemie
promocji polskiej gospodarki

MG

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne

MG/KPRM

Dokumet został połączony z Projektem
ustawy o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne ustawy o wpłatach z zysku
przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o biokompotentach i
biopaliwach ciekłych.

Projekt ustawy o inwestycjach
liniowych w energetyce

MG

Zamiast projektu ustawy – projekt założeń
do projektu ustawy.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o systemie oceny
zgodnosci oraz niektórych
innych ustaw

MG

Z uwagi na skomplikowaną materię, prace
ulegną wydłużeniu.

Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z
zastąpieniem obowiązku
składania zaświadczeń prawem
do składania oświadczeń (tytuł
roboczy)

MG

Z uwagi na skomplikowaną materię, prace
ulegną wydłużeniu.

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 zmianie
ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym i niektórych innych
ustaw

MNiSW

Złożoność materii, trwają prace analityczne i
koncepcyjne nad założeniami do ustawy.

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.

Projekt ustawy o zmianie nazw

MNiSW

Do Marszałka Sejmu zgłoszony został
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Dokument wycofany w związku z
ograniczeniem wydatków budżetowych w
br.

niektórych publicznych uczelni
akademickich

alternatywny poselski projekt ustawy.

Projekt ustawy o weteranach
misji pokojowych i
stabilizacyjnych poza granicami
kraju

MON
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Wniosek o przesunięcie na III kwartał 2009
r. – przedłużające się uzgodnienia resortowe.

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

MPiPS
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Wniosek o wycofanie – decyzja
kierownictwa MPiPS.
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Projekt ustawy – Prawo
nieletnich

MS

Duża liczba uwag zgłoszonych w toku
uzgodnień wewnątrzresortowych –
konieczność rozważenia daleko idących
modyfikacji projektowanych przepisów.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej

MSWiA

Celowe jest uregulowanie w projekcie także
kwestii świadczeń przysługujących
funkcjonariuszom za nadgodziny – ze
względu na aktualna sytuację finansową
Minister SWiA nie widzi obecnie
możliwości kontynuowania prac nad ww.
projektem.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz o zmianie
niektórych ustaw (w zakresie
spraw poważnych awarii)

MŚ

Z uwagi na możliwość przedłużających się
uzgodnień z Komisją Europejską.

Projekt ustawy o systemie
bilansowania i rozliczania emisji
dwutlenku siarki i tlenków
azotu dla dużych źródeł spalania

MŚ

Zamiast projektu ustawy – projekt założeń
do projektu ustawy.

Projekt ustawy o
przeciwdziałaniu uciążliwości
zapachowej

MŚ

Zamiast projektu ustawy – projekt założeń
do projektu ustawy.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo farmaceutyczne
oraz o zmianie innych ustaw

MZ

Z uwagi na dużą ilość uwag w trakcie
uzgodnień zewnętrznych. Uwagi o
zasadniczym charakterze skutkujące zmianą
koncepcji ustawy. Konieczne jest
przygotowanie nowej ustawy.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach
pieniężnych w razie choroby i
macierzyństwa

Prezes RCL

Projekt jest przedmiotem prac
legislacyjnych. Wniesienie projektu ustawy
pod obrady KRM będzie jednak możliwe po
uzgodnieniu jego treści z właściwym
działowo ministrem.

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

Prezes RCL

Projekt jest przedmiotem prac
legislacyjnych. Wniesienie projektu ustawy
pod obrady KRM będzie jednak możliwe po
uzgodnieniu jego treści z właściwym
działowo ministrem
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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 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
pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

MF

j.w.

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
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Gospodarki, a nie RM. Tym samym
dokument nie podlega wpisaniu do planu.
KRM – 16 marca – wycofał z dalszych
prac.

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

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

MPiPS

Wstrzymanie prac nad projektem na
wniosek Kierownictwa KPRM.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu,
zakresu i trybu udostępniania
danych zgromadzonych w
rejestrze publicznym

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

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 zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych

MSWiA

Projekt wynikający z delegacji ustawowej
nowelizowanej ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (aktualnie przekazana
pod obrady KRM). W związku z
powyższym zakończenie prac planowane
jest w II półroczu 2009 r.

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 (aktualnie przekazana
pod obrady KRM). W związku z
powyższym zakończenie prac planowane
jest w II półroczu 2009 r.

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 (aktualnie przekazana
pod obrady KRM). W związku z
powyższym zakończenie prac planowane

jest w II półroczu 2009 r.
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Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Krajowych Ram
Interoperacyjności

MSWiA

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać
na środowisko

MŚ

W związku z wysokim stopniem złożoności
pełnej implementacji zapisów Aneksu II
Dyrektywy Rady 85/337/WE z dnia
27.06.1985 r. oraz prowadzonymi
konsultacjami z przedstawicielami Komisji
Europejskiej Projekt będzie gotowy do
przedstawienia członkom Rady Ministrów
na początku II półrocza 2009 r.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przetargu
na uzyskanie koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie
węglowodorów
Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i
udostępniania krajowego
rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju oraz
związanych z tym obowiązków
organów administracji rządowej
i jednostek samorządu
terytorialnego
Informacja o przebiegu
wdrażania Krajowego
Programu Reform na lata 20052008 na rzecz realizacji Strategii
Lizbońskiej w Polsce

MŚ

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

GUS

Opracowanie projektu uzależnione jest od
wydania ustawy o infrastrukturze
przestrzennej, w której nie została jeszcze
przesadzona sprawa zmiany ustawy o
statystyce publicznej pozwalającej na
wydanie tego rozporządzenia.

MG

Z uwagi na zmianę cyklu monitorowania.
Nowy cykl monitoringu KPR zostanie
określony w Dokumencie
Implementacyjnym Krajowego Programu
Reform na lata 2008-2011, który na
przełomie marzec/kwiecień br. zostanie
przedłożony pod obrady KERM,

Dokument: Polityka
energetyczna Polski do 2030 r.

MG

Informacja w sprawie
poszerzenia kompetencji
ministra właściwego do spraw
gospodarki, dotyczących
wydawania świadectw
wiarygodności polskim

MG

Wniosek o przesunięcie na II półrocze 2009
r. w związku z koniecznością
przeprowadzenia dodatkowych konsultacji
społecznych, z uwagi na : art. 39 i art. 46 pkt
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227), oraz ustawę z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).
Z uwagi na ustalenia z RCL o konieczności
regulacji w tym zakresie na poziomie
ustawowym.
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Projekt wynikający z delegacji ustawowej
nowelizowanej ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (aktualnie przekazana
pod obrady KRM). W związku z
powyższym zakończenie prac planowane
jest w II półroczu 2009 r.

przedsiębiorcom ubiegającym
się o uczestnictwo w przetargach
dotyczących spraw obronnych i
bezpieczeństwa
międzynarodowego
organizowanych przez
instytucje NATO i Unii
Europejskiej wraz z projektem
zapisu do Protokołu ustaleń z
posiedzenia Rady Ministrów
Raporty z rekomendacjami dla
krajowych polityk publicznych
w oparciu o doświadczenia z
realizacji polityki spójności w
Polsce

MRR

Zmiana koncepcji zaprezentowania
planowanych pierwotnie dwóch raportów
w postaci jednego raportu syntetycznego
oraz 5 raportów cząstkowych. Korekta
polegająca na ujęciu raportów w jednej
pozycji (w związku z czym jedna pozycja z
połączonymi zapisami kol. „Istota projektu”
została umieszczona w „Zestawieniu
dokumentów planowanych do przeniesienia
do kolejnego Planu na II półrocze br. lub
procedowania poza planem”, druga pozycja
widnieje ww. „Wykazie”).

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

MSWiA

Przedstawienie projektu systemu
powszechnych ubezpieczeń od skutków
klęsk żywiołowych w II kwartale br. jest
niemożliwe z powodów niezależnych od
Ministerstwa. Opóźnienie w przygotowaniu
założeń dokumentu spowodowane jest
przedłużaniem się prac nad projektem
ogólnych warunków ubezpieczeń
prowadzonych przez Polską Izbę
Ubezpieczeń. Projekt systemu
powszechnych ubezpieczeń od skutków
klęsk żywiołowych zostanie zgłoszony do
Programu Prac Rządu na II półrocze 2009 r.

Projekt Rządowego programu
realizacji działań z dziedziny
geodezji i kartografii.

MSWiA

Prace nad dokumentem znajdują się na
wstępnym, roboczym etapie koncepcyjnym,
wymagającym m. in. wielu czasochłonnych
konsultacji środowiskowych.

MŚ

W związku z opóźnieniami w
przygotowaniu dokumentu Prognozy – a co
za tym idzie – prowadzenia prac nad
Aktualizacją KPOŚK, koniecznym staje się
przesunięcie terminu rozpatrzenia
dokumentu aktualizacji KPOŚK przez Radę
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Aktualizacja Krajowego
programu oczyszczania ścieków
komunalnych

Ministrów na II półrocze br.
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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.

RM/Szef KPRM

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

