Obserwacja procesu legislacyjnego projektu założeń projektu ustawy
- Prawo działalności gospodarczej
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/266132
Obserwacja procesu legislacyjnego projektu dotyczy okresu od grudnia 2014 do 16 lutego 2015 r.:
12.12.2014 r. na stronach RCL ukazał się projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej w wersji z dnia
11.12.2014. wraz z testem regulacyjnym.
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.
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.
Projekt został poddany konsultacjom publicznym na platformie http://konsultacje.gov.pl/
12.01.2015 r. na stronach RCL ukazało się 5 stanowisk z uwagami z konsultacji społecznych. W dniu 27.01.2015
upubliczniono kolejnych 17 pism z uwagami. Do uwag ustosunkowano się w dokumencie o formie tabeli zbiorczej –
upublicznionej na platformie RPL 4 i 5 lutego 2015 r.
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, które
przekazały uwagi i opinie. Konferencja 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.
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