Wykaz projektów (ustawy i rozporządzenia RM) wycofanych z Programu prac
legislacyjnych RM lipiec – grudzień 2008 r.
Projekty ustaw – 19
Projekty rozporządzeń - 14
Lp.

Tytuł projektu

Organ
odpowiedzialny
MEN

1.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o działach administracji
rządowej

Projekt ustawy o dopłatach do
oprocentowania kredytów
eksportowych o stałych stopach
procentowych

MF

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób
prawnych (CIT)

MF

MF nie będzie kontynuowało prac nad
projektem ustawy. Zaproponowane w tym
projekcie zmiany, symetryczne do zmian w
ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, zostały na etapie prac
sejmowych, wprowadzone do ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta została podpisana przez
Prezydenta RP w dniu 24 listopada 2008 r. i
opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 209,
poz. 1316 z dnia 28 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o obrocie z
zagranicą towarami,
technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a takŜe
dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa

MG

Przygotowanie przez MON projektu ustawy
o zmianie ustawy o pozyskiwaniu i
gospodarowaniu niektórymi składnikami
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji
Uzbrojenia, która ma regulować
zagadnienia dotyczące obrotu uzbrojeniem,
m.in. kwestie związane z wywozem za
granicę uzbrojenia w celu naprawy lub
serwisowania, w tym wymiany na
uzbrojenie i sprzęt wojskowy sprawny
technicznie, stanowiące obrót niehandlowy z
zagranicą.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o restrukturyzacji
finansowej górnictwa siarki

MG

Brak porozumienia z MF co do zakresu i
źródeł finansowania skutków likwidacji
górnictwa siarki.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych
oraz niektórych innych ustaw

MI

W chwili obecnej w Ministerstwie
Infrastruktury przygotowywany jest
pilotaŜowy program dotyczący przekazania,
w trybie porozumienia, utrzymania części
dróg krajowych do zarządów województw.
Marszałkowie województw otrzymali ze
strony MI propozycję zawarcia
porozumienia z GDDKiA, określającą
warunki przekazania utrzymania części dróg
krajowych, a w przypadku ich akceptacji

2.

3.

4.

5.

6.

Przyczyny rezygnacji
Po analizie treści dokumentu przyjęto, iŜ
kwestia kształcenia osób dorosłych w
róŜnych formach jest wystarczająco
uregulowana na gruncie obowiązujących
przepisów prawnych.
W trakcie uzgodnień międzyresortowych
Rządowe Centrum Legislacji zgłosiło do
projektu ustawy zasadnicze uwagi o
charakterze konstytucyjnym.

umowy powinny zostać podpisane do końca
bieŜącego roku. Czas trwania pilotaŜu
przewiduje się na okres roku (cały 2009 r.).
Po dokonaniu analizy wyników programu
pilotaŜowego ustalone zostaną kierunki
zmian w zakresie zarządzania drogami
krajowymi i ewentualnych zmian w ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późn. zm.).
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami

MKiDN

Zmiana przedmiotowej projektowanej
ustawy została zamieszczona w senackim
projekcie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(druk nr 206). Projekt senacki w pełni
uwzględnia proponowane przepisy w
nowelizacji przygotowywanej przez
MKiDN .
Obecnie projekt został przekazany do Sejmu
RP.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o
ustanowieniu programu
wieloletniego ,,Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
2004-2011”

MNiSW

Z uwagi na nie przygotowanie do realizacji
przez Uczelnię części zadań objętych
Programem Wieloletnim, nie moŜliwe było
przygotowanie aktualizacji Programu
Wieloletniego „Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych

MPiPS

W związku z podjęciem inicjatywy
ustawodawczej przez Sejmową Komisję
Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” do
spraw związanych z ograniczeniem
biurokracji, prace nad projektem zostały
wstrzymane.

7.

8.

9.

10.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kuratorach sądowych

MRiRW

MS

Przeprowadzone uzgodnienia
wewnątrzresortowe oraz konsultacje
społeczne wykazały, iŜ zaproponowany
zakres i charakter zmian wymaga
ponownego przeanalizowania.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym

MS

Przedmiotowa zmiana została zgłoszona do
umieszczenia w projekcie odnoszącym się
do nowelizacji ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (zmiana dotyczy
tylko jednego przepisu). W dniu 17.10
projekt ustawy o zmianie ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej został
przyjęty przez RM.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego

MS

Podjęcie przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Cywilnego przy Ministrze
Sprawiedliwości prac w przedmiocie
zniesienia postępowania odrębnego w
sprawach gospodarczych oraz usprawnienia
postępowania dowodowego.

11.

12.

13.

Z uwagi na złoŜoność materii, co wydłuŜa
proces uzgodnień, dokument będzie
procedowany w 2009 r. poza planem.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności oraz
ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

MS

Mając na uwadze przyjęte przez RM:
projekt ustawy o finansach publicznych oraz
ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych ( zapisy dot.
likwidacji gospodarstw pomocniczych), oraz
trwające prace nad ustawą regulującą
zasady wykonywania nadzoru
właścicielskiego Skarbu Państwa (kwestie
przyszłej formy prawnej oraz usytuowanie
organizacyjne przywięziennych zakładów
pracy), celowe wydaje się okresowe
wstrzymanie prac nad projektem ustawy i
ewentualne umieszczenie przedmiotowego
projektu ustawy w Planie Prac Rządu na II
półrocze 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o przekształceniu
własnościowym
przedsiębiorstwa państwowego
Polskie linie Lotnicze LOT

MSP

Pierwotne prace prowadzone były w
kierunku uchylenia art.2. Z analiz prawnych
przeprowadzonych przez doradców do
przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej
wynika, iŜ projektowana zmiana polegająca
tylko na uchyleniu w ustawie art. 2 jest
niewystarczająca, gdyŜ nie wprowadza
równocześnie Ŝadnych zabezpieczeń
prawnych w zakresie monitoringu i ochrony
odpowiedniej struktury akcjonariatu spółki
oraz skutecznej kontroli w postaci zapisów
ustawowych, co jest niezbędne celem
zabezpieczenia moŜliwości prowadzenia
przez PLL LOT S.A. działalności
przewoźnika lotniczego w kontekście
regulacji prawnych UE, umów
dwustronnych oraz pozostałych umów.
Doradca przedstawił propozycję kierunków
zmian jakie powinny się znaleźć w
przepisach prawa rekomendując, aby
implementacja przedstawionych środków
prawnych, miała charakter systemowy i
realizowana była w drodze nowelizacji
ustawy Prawo lotnicze, tzn. aby zmiany
miały zastosowanie w odniesieniu do
wszystkich przewoźników lotniczych,
którzy prowadzą działalność lotniczą na
podstawie koncesji na prowadzenie
działalności udzielonej przez Prezesa ULC, i
których akcje są przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym w Polsce.
Nowe spojrzenie na sposób implementacji
wymagało przeprowadzenia konsultacji z
Ministrem Infrastruktury oraz Prezesem
Urzędu Lotnictwa Cywilnego odnośnie
rekomendowanych środków prawnych oraz
moŜliwości realizacji ścieŜki legislacyjnej
mającej na celu wprowadzenie zmian
systemowych w ustawie Prawo lotnicze.
Obecnie MSP oczekuje na stanowisko MI,
po otrzymaniu którego, przewiduje się
przeprowadzenie konsultacji. Wyniki
konsultacji będą determinowały zakres
dalszych prac nad ww. projektem lub
projektem zmian do ustawy o LOT.

14.

15.

16.

17.

MSP

Projekt ustawy Prawo o aktach
stanu cywilnego w miejsce
dotychczas obowiązującej
ustawy z dnia 26 września 1986
r. Prawo o aktach stanu
cywilnego

MSWiA

Konieczność pilnego usankcjonowania
czynności podjętych przez kierowników
USC; Określenie reguł dotyczących
powoływania kierowników USC;
Trwające dotychczas prace nad Kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym, podczas gdy
duŜa część przepisów ustawy Prawo o
aktach stanu cywilnego jest wtórna w
stosunku do rozwiązań Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Policji

MSWiA

W toku prac wyniknęła konieczność
ujednolicenia przepisów w skali całego
resortu, we wszystkich słuŜbach
nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych a co za tym idzie
konieczność szczegółowej kalkulacji
kosztów oraz zapewnienia środków
finansowych słuŜących do ich realizacji.
Ponadto projekt wymaga zaopiniowania
przez związki zawodowe. Mając na uwadze
powyŜsze, opracowanie i przedstawienie
RM ostatecznej wersji dokumentu moŜliwe
będzie w II półroczu 2009 r.

Projekt ustawy o państwowym
nadzorze nad systemem
ubezpieczenia zdrowotnego

MZ

Z uwagi na moŜliwość ewentualnego
połączenia dalszych prac nad projektem z
pracami Zespołu do spraw opracowania
załoŜeń zmian systemowych w zakresie
realizacji zadań instytucji powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje
niepubliczne, procedowanie projektu nastąpi
w 2009 r. poza planem prac Rządu.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
zatwierdzenia regulaminu
określającego tryb sprawowania
nadzoru przez ministra
właściwego do spraw finansów
publicznych nad działalnością
Korporacji Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych Spółki
Akcyjnej

MF

W wyniku prac nad dokumentem nastąpiła
zmiana tytułu i koncepcji formuły prawnej
aktu i obecnie jest on przygotowywany jako
rozporządzenie Ministra Finansów.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ilości
nominalnych zawartości
opakowań jednostkowych
towarów paczkowanych

MG

Z uwagi na fakt, iŜ w projekcie ustawy o
zmianie ustawy o towarach paczkowanych
wprowadzone zostały regulacje zawarte w
dotychczas obowiązującym rozporządzeniu,
nie zachodzi potrzeba jego nowelizacji.

18.

19.

20.

21.

Z uwagi na złoŜoność materii, co wydłuŜa
proces uzgodnień, dokument będzie
procedowany w 2009 r. poza planem.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich
prywatyzacji

22.

23.

24.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
podwyŜszenia emerytur
wojskowych

MON

Z uwagi na projektowaną zmianę
upowaŜnienia ustawowego zawartego w art.
15 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym Ŝołnierzy
zawodowych i ich rodzin a tym samym
przeniesieniem uprawnień do wydania aktu
wykonawczego w sprawie zasad i sposobu
dokumentowania okresów słuŜby wojskowej
pełnionej w szczególnych warunkach, z
tytułu której przysługuje wzrost emerytury
wojskowej na Ministra Obrony Narodowej.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie powołania
Komisji ds. Społecznej
Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw

MPiPS

Zostanie powołany Zespół zadaniowy ds.
Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw w drodze Zarządzenia
Prezesa Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
współpracy organów
administracji rządowej i
samorządowej z agencją
płatniczą oraz podmiotami
wdraŜającymi przy realizacji
zadań związanych z
przyznawaniem i wypłatą
pomocy w ramach programu
rozwoju obszarów wiejskich na
lata 2007-2013

MRiRW

Zmiana upowaŜnienia określonego w
projektowanej zmianie ustawy z dnia 7
marca 2007 r. o w spieraniu rozwoju
obszarów wiejskich.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie określenia
organów administracji
rządowej, które utworzą centra
zarządzania kryzysowego oraz
sposobu ich funkcjonowania

MSWiA

W związku z licznymi uwagami
zgłoszonymi w trakcie uzgodnień
międzyresortowych ustalono (podczas
konferencji uzgodnieniowej), iŜ konieczne
jest doprecyzowanie warunków i procedur
dotyczących działalności centrów
zarządzania kryzysowego. Ponadto,
przedstawiciel MF poinformował, iŜ w
budŜecie państwa na 2009 r. brak jest
środków na realizację zadań
wprowadzonych przedmiotowym projektem
rozporządzenia. W związku z powyŜszym,
opracowanie ostatecznej wersji projektu
wymaga dogłębnej analizy a przedstawienie
go RM będzie moŜliwe w II połowie 2009 r.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu
tworzenia, aktualizacji oraz
struktury planów ochrony
infrastruktury krytycznej

MSWiA

Celem projektu jest wykonanie
upowaŜnienia ustawowego zawartego w art.
6 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.
590). Projekt rozporządzenia określać ma
sposób tworzenia i aktualizacji oraz
struktury planów ochrony infrastruktury
krytycznej. W MSWiA prowadzone są
równolegle prace nad projektem ustawy o
zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
W toku prac nad ww. projektem ustawy
wynikła potrzeba rozszerzenia delegacji
ustawowej do wydania przedmiotowego
aktu wykonawczego.
W związku z powyŜszym delegacja

25.

26.

ustawowa została rozszerzona o zasady i
tryb uznania spełnienia obowiązku
posiadania planu odpowiadającego
wymogom planu ochrony infrastruktury
krytycznej. Z tych powodów zasadnym
wydaje się wstrzymanie prac nad ww.
projektem rozporządzenia do czasu
uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o
zarządzaniu kryzysowym uwzględniającej
nowe brzmienie art. 6 ust. 7. Planowane
zgłoszenie projektu to II półrocze 2009 r.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów sprawie
szczegółowego wykazu
informacji przewidzianych do
aktualizacji i uzupełnienia przez
gminy

GUS

Brak obowiązującej ustawy o powszechnym
spisie rolnym 2010 r.

Rozporządzenie 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

GUS

Brak ustawy implementującej dyrektywę
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej
infrastrukturę informacji przestrzennej we
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) i
wprowadzającej zmiany do ustawy o
statystyce publicznej, które pozwoliłyby na
opracowanie projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie kryteriów
obliczania wynagrodzenia za
wykonywanie czynności
związanych ze spisem oraz
wysokości i kryteriów
przyznawania dodatków
spisowych i nagród

GUS

Brak obowiązującej ustawy o powszechnym
spisie rolnym 2010 r.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wykazu
jednostek podziału
terytorialnego kraju objętych
spisem próbnym

GUS

Brak obowiązującej ustawy o powszechnym
spisie rolnym 2010 r.

Projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowego wykazu
informacji przewidzianych do
aktualizacji i uzupełnienia przez
gminy

GUS

Brak obowiązującej ustawy o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w
2011 r.

Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowego wykazu danych
dotyczących tematów objętych
narodowym spisem
powszechnym ludności i
mieszkań 2011 r.

GUS

Brak obowiązującej ustawy o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w
2011 r.

33.

Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie
szczegółowego wykazu danych
zbieranych z systemów
informacyjnych w narodowym
spisie powszechnym ludności i
mieszkań 2011 r.

GUS

Brak obowiązującej ustawy o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w
2011 r.

Ponadto poza planem będą procedowane projekty ustaw, które juŜ zostały przyjęte przez stały
komitet RM i wkrótce zostaną skierowane pod obrady RM:
- projekt ustawy o izbach lekarskich;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
- projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej;
- projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945,
działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji
systemów totalitarnych;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Budowa Kampusu
600 lecia Odnowienia UJ;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
- projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

