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Obserwacja procesu legislacyjnego projektu dotyczy okresu od 18 listopada 2014 r. do 4 maja 2015 r. 
 
Projekt został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów w dniu 25 kwietnia 2014 r. pod numerem: UA44, a 
opublikowany w RPL w dniu 18 listopada 2014 r. 
 
Przygotowanie projektu poprzedziły prace nad projektem założeń do projektu ustawy o biegłych sądowych, które były 
prowadzone w oparciu o poprzedni regulamin pracy Rady Ministrów. Opis prac legislacyjnych zamieszczony jest pod 
adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/68660   
Osobą odpowiedzialną za prace nad projektem jest wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. 
 
OSR jest elementem uzasadnienia projektu. Wnioskodawca skierował projekt do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o 
zaopiniowanie OSR w dniu 14 listopada 2014 r. Tego samego dnia projekt skierowany został do Ministra Spraw 
Zagranicznych o wyrażenie opinii co do zgodności z prawem UE. Zarówno Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i 
Minister Spraw Zagranicznych nie przedstawili stanowiska w tym przedmiocie.  
 
Projekt do konsultacji publicznych został skierowany 14 listopada 2014 r. Nie został on udostępniony na platformie: 
konsultacje.gov.pl.  Pismo o przedstawienie uwag skierowane zostało do 31 podmiotów. Jako termin nadesłania opinii 
wyznaczono dzień 1 grudnia 2014 r. W RPL opublikowano odpowiedzi 52 podmiotów.  
 
W ostatnim okresie na stronach RPL zostały upublicznione dwie nowe odpowiedzi: 16 marca 2015 r. Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka (z 13.01.) oraz 24 marca Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej oraz Leczenia Uzależnień (z 16.03.) 
 
Do dnia 4 maja 2015 r. mimo upływu 5 miesięcy, nie zostało przygotowane pismo zawierające odniesienie się do 
uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych, jak też brak jest informacji o przeprowadzeniu konferencji 
uzgodnieniowej oraz o wystąpieniu o przedstawienie opinii przez Radę Legislacyjną.  
 
Uwagi do projektu: 
 
- § 37 ust. 1 regulaminu pracy Rady Ministrów – mimo, że projekt niósł będzie szczególnie istotne skutki prawne, nie został 
przedłożony do zaopiniowania Radzie Legislacyjnej. 
 
- § 43 regulaminu pracy Rady Ministrów – jako datę wejścia w życie przepisów projektu, jego twórcy wskazują 1 lipca 2015 r. 
mimo to do dnia 4 maja 2015 r. nie zostało sporządzone pismo zawierające odniesienie się do uwag zgłoszonych w 
ramach konsultacji. 
 
- § 120 ust. 1 regulaminu pracy Rady Ministrów – na konsultacje projektu przeznaczono jedynie 15 dni, podczas, gdy 
został on przygotowany na podstawie projektu założeń. 
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