
Obserwacja procesu legislacyjnego projektu założeń do ustawy - Prawo działalności gospodarczej 
 

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/266132 
 
Projekt jest objęty obserwacją od  grudnia 2014 r. 
 
Projekt tworzony jest w Ministerstwie Gospodarki. Zgodnie z informacją udostępnioną na stronach Rządowego Centrum 
Legislacji ministrem odpowiedzialnym dotychczas za projekt jest Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki. 
 
Najważniejsze spostrzeżenia z obserwacji w okresie od grudnia 2014 r. do 15 lutego 2015 r. 
 
W dniu 12.12. 2014 r. na stronach RCL ukazał się projekt założeń do ustawy - Prawo działalności gospodarczej w wersji z 
dnia 11.12. 2014. wraz z testem regulacyjnym. 
11.12.2014 Ministerstwo Gospodarki skierowało projekt wraz z testem regulacyjnym do uzgodnień i konsultacji 
społecznych. Pismo zostało skierowane do 104 podmiotów. Ministerstwo dało wszystkim podmiotom 30 dni na zgłaszanie 
uwag do projektu. 
12.01.2015 r. na stronach RCL ukazało się 5 stanowisk z uwagami zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych. W dniu 
27.01.2015 upubliczniono kolejnych 17 pism z uwagami. W ramach uzgodnień nadesłano w sumie 19 stanowisk z uwagami, 
które zostały upublicznione na stronach RCL odpowiednio 12.01. i 29.01.2015 r. 
 
Pismo zapraszające na konferencję uzgodnieniową z dnia 2 lutego 2015 r. zostało skierowane do 43 podmiotów i 
zapraszało na konferencję, która odbyła się w dniach 9 -10 lutego br. Ministerstwo Gospodarki zastosowało w tym przypadku 
najkrótszy z dopuszczalnych w Regulaminie pracy Rady Ministrów terminów – 7 dni, przy założeniu, że pismo zostało 
rozesłane drogą elektroniczną. 
 
Zgodnie z treścią §44 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Ministrów organ wnioskujący równocześnie z przekazaniem 
zaproszenia na konferencję uzgodnieniową przedstawia zestawienie zgłoszonych uwag zawierające stanowisko wobec tych 
uwag. W tym przypadku, Ministerstwo Gospodarki poinformowało jedynie, iż niebawem zestawienie zgłoszonych uwag 
zostanie upublicznione na stronach RCL. Tabelki z uwagami z konsultacji społecznych i uzgodnień wraz z odniesieniem się 
projektodawcy do uwag upubliczniono zostały upublicznione na stronach RCL w dniach 4 i 5.02.2015 r., a więc 2 i 3 dni po 
wysłaniu zaproszenia na konferencję uzgodnieniową. 
 
Konferencja uzgodnieniowa odbyła się w dniach 9-10 lutego br.  
 
Obserwacje poczynione w okresie od 15 lutego do 6 maja 2015 
 
W dniu 26 marca br. Minister Gospodarki skierował pismo do Sekretarza Komitetu Stałego Rady Ministrów z prośbą o 
skierowanie projektu wraz z określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów załącznikami niezbędnymi pod obrady 
Komitetu Stałego Rady Ministrów.  Do projektu założeń uwagi zgłosiło 11 ministerstw i instytucji rządowych, z czego 
niektóre podmioty zgłaszały swe uwagi do projektu dwukrotnie. Dnia 8 kwietnia Minister Gospodarki ustosunkował się do 
nadesłanych uwag.  
 
W dniu 14 kwietnia br. i 17 kwietnia br. odbyły się spotkania zespołu roboczego w ramach Komitetu Rady Ministrów pod 
przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Komitetu Rady Ministrów i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. 
 
W dniu 24 kwietnia br. Minister Gospodarki przedstawił nowy tekst projektu założeń, a 29.04. kolejny materiał 
uzupełniający do projektu. Dokumenty te nie były konsultowane. 
Dnia 27 kwietnia br. projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 
W dniu 30 kwietnia br. projekt założeń został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów z rekomendacjami zmian. 
 
W dniu 5 maja br. Minister Gospodarki skierował projekt do Sekretarza Rady Ministrów dołączając niezbędne załączniki, z 
wnioskiem o skierowanie projektu na Radę Ministrów, wskazując jednocześnie na rozbieżności oraz ustalenia po Komitecie 
Stałym Rady Ministrów. 
Projekt założeń będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów w dniu 12 maja 2015 r. 
 
Katarzyna Urbańska  
6 maja 2015 r. 
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