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Uwagi Centrum Analiz Strategicznych rządu do projektów ustaw upublicznione w okresie od 16 maja do 15 listopada 2018 r. 

 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314558/katalog/12525986#12525986  opublikowany na RPL 17.05.18. Uwagi CAS w zakładce 

„Komitet Stały RM” pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314558/12525986/12525988/dokument352854.pdf drugie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314558/12525986/12525988/dokument352857.pdf 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312001/katalog/12511182#12511182  opublikowany na RPL 25.05.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312001/12511182/12511184/dokument358924.PDF 

3. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312062 opublikowany na RPL 28.05.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312062/12511926/12511928/dokument363807.pdf drugie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312062/12511926/12511928/dokument363809.pdf  i trzecie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312062/12511926/12511928/dokument363836.pdf 

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312108/katalog/12512349#12512349  

opublikowany na RPL 29.05.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312108/12512343/12512345/dokument356864.PDF drugie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312108/12512343/12512345/dokument367399.pdf i trzecie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312108/12512343/12512345/dokument367405.pdf 

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw   https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312254/katalog/12513371#12513371 

opublikowany na RPL 04.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312254/12513371/12513373/dokument361575.PDF i drugie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312254/12513371/12513373/dokument361580.PDF 

6. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312302/katalog/12513735#12513735 opublikowany na RPL 05.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312302/12513735/12513737/dokument367338.pdf i drugie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312302/12513735/12513737/dokument367346.pdf 

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312418/katalog/12514863#12514863 opublikowany na RPL 07.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312418/12514863/12514865/dokument347951.PDF drugie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312418/12514863/12514865/dokument347962.PDF 

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312419  opublikowany na RPL 07.06.18. Uwagi 

CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312419/12514916/12514918/dokument347361.PDF  drugie uwagi pod 

linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312419/12514916/12514918/dokument347362.PDF 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314558/katalog/12525986#12525986
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314558/12525986/12525988/dokument352854.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314558/12525986/12525988/dokument352857.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312001/katalog/12511182#12511182
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312001/12511182/12511184/dokument358924.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312062
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312062/12511926/12511928/dokument363807.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312062/12511926/12511928/dokument363809.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312062/12511926/12511928/dokument363836.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312108/katalog/12512349#12512349
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312108/12512343/12512345/dokument356864.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312108/12512343/12512345/dokument367399.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312108/12512343/12512345/dokument367405.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312254/katalog/12513371#12513371
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312254/12513371/12513373/dokument361575.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312254/12513371/12513373/dokument361580.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312302/katalog/12513735#12513735
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312302/12513735/12513737/dokument367338.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312302/12513735/12513737/dokument367346.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312418/katalog/12514863#12514863
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312418/12514863/12514865/dokument347951.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312418/12514863/12514865/dokument347962.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312419
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312419/12514916/12514918/dokument347361.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312419/12514916/12514918/dokument347362.PDF
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9. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312450 opublikowany na RPL 08.06.18. Uwagi CAS w 

zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312450/12514989/12514991/dokument359524.PDF 

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312501 opublikowany na RPL 11.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312501/12515232/12515234/dokument350128.PDF 

11. [T. Odrębny] Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych   

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312701  opublikowany na RPL 15.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312701/12516332/12516334/dokument347965.PDF 

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312705  opublikowany na RPL 15.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312705/12516514/12516516/dokument363889.pdf 

13. Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312803/katalog/12516768#12516768 

opublikowany na RPL 19.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312803/12516768/12516770/dokument367420.pdf 

14. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102  opublikowany 

na RPL  26.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313102/12518275/12518277/dokument361389.PDF 

15. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313107 opublikowany na RPL  26.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313107/12518511/12518513/dokument347303.PDF 

16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313254 

opublikowany na RPL  29.06.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313254/12519211/12519213/dokument365620.pdf  i drugie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313254/12519211/12519213/dokument365621.pdf 

 

17. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313300    opublikowany na RPL 02.07.18. Uwagi CAS w zakładce 

„Komitet Stały RM” pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313300/12519339/12519341/dokument350077.PDF 

18. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313507 opublikowany na RPL 06.07.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313507/12520334/12520336/dokument361375.PDF 

19. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313800  opublikowany na RPL 13.07.18. Uwagi CAS w 

zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313800/12521189/12521191/dokument350550.PDF 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312450
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312450/12514989/12514991/dokument359524.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312501
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312501/12515232/12515234/dokument350128.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312701
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312701/12516332/12516334/dokument347965.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312705
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312705/12516514/12516516/dokument363889.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312803/katalog/12516768#12516768
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312803/12516768/12516770/dokument367420.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313102/12518275/12518277/dokument361389.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313107
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313107/12518511/12518513/dokument347303.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313254
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313254/12519211/12519213/dokument365620.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313254/12519211/12519213/dokument365621.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313300
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313300/12519339/12519341/dokument350077.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313507
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313507/12520334/12520336/dokument361375.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313800
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313800/12521189/12521191/dokument350550.PDF
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20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313807 opublikowany na RPL 13.07.18. Uwagi CAS  w zakładce 

„Komitet Stały RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313807/12521510/12521512/dokument367309.pdf i drugie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313807/12521510/12521512/dokument367311.pdf 

21. Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313810 opublikowany na RPL 13.07.18. 

Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313810/12521649/12521651/dokument361289.PDF drugie uwagi 

pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313810/12521649/12521651/dokument361318.PDF  trzecie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313810/12521649/12521651/dokument361331.PDF i czwarte uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313810/12521649/12521651/dokument361335.PD 

22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313855 opublikowany na RPL 16.07.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313855/12522214/12522216/dokument361403.PDF 

23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313900  

opublikowany na RPL 17.07.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313900/12522289/12522291/dokument359153.PDF 

24. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314104/katalog/12523661#12523661 opublikowany na RPL 23.07.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” 

pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314104/12523661/12523663/dokument351224.PDF 

25. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314353/katalog/12524829#12524829 opublikowany na RPL 30.07.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały 

RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314353/12524829/12524831/dokument352442.PDF 

26. Projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314401  opublikowany na RPL 31.07.18. Uwagi 

CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314401/12524943/12524945/dokument367829.pdf 

27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314402  opublikowany na RPL 31.07.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314402/12524996/12524998/dokument367815.pdf 

28. Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314450  opublikowany na RPL 1.08.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314450/12525089/12525091/dokument363853.pdf drugie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314450/12525089/12525091/dokument363869.pdf i trzecie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314450/12525089/12525091/dokument363871.pdf 

29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314557/katalog/12525933#12525933 opublikowany na RPL 2.08.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314557/12525933/12525935/dokument362150.pdf 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313807
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313807/12521510/12521512/dokument367309.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313807/12521510/12521512/dokument367311.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313810
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313810/12521649/12521651/dokument361289.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313810/12521649/12521651/dokument361318.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313810/12521649/12521651/dokument361331.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313810/12521649/12521651/dokument361335.PD
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313855
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313855/12522214/12522216/dokument361403.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313900
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313900/12522289/12522291/dokument359153.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314104/katalog/12523661#12523661
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314104/12523661/12523663/dokument351224.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314353/katalog/12524829#12524829
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314353/12524829/12524831/dokument352442.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314401
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314401/12524943/12524945/dokument367829.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314402
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314402/12524996/12524998/dokument367815.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314450
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314450/12525089/12525091/dokument363853.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314450/12525089/12525091/dokument363869.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314450/12525089/12525091/dokument363871.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314557/katalog/12525933#12525933
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314557/12525933/12525935/dokument362150.pdf
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30. Projekt ustawy  o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314558/katalog/12525986#12525986 opublikowany na RPL 2.08.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet 

Stały RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314558/12525986/12525988/dokument352854.pdf  i drugie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314558/12525986/12525988/dokument352857.pdf 

31. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314652/katalog/12526625#12526625 opublikowany na RPL 06.08.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314652/12526625/12526627/dokument361873.PDF 

32. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 

2017-2020  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314751 opublikowany na RPL 08.08.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314751/12527082/12527084/dokument367334.pdf 

33. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami   

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314854/katalog/12527722#12527722  opublikowany na RPL 10.08.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod 

linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314854/12527722/12527724/dokument361876.PDF   drugie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314854/12527722/12527724/dokument361879.PDF    trzecie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314854/12527722/12527724/dokument361880.PDF    i czwarte uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314854/12527722/12527724/dokument361889.PDF 

34. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314902 opublikowany na RPL 13.08.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314902/12527935/12527937/dokument363880.pdf 

35. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309 opublikowany na RPL 24.08.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod 

linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530126/12530128/dokument362053.pdf  drugie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530126/12530128/dokument362056.pdf i trzecie uwagi pod linkiem   

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530126/12530128/dokument362056.pdf 

36. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315352/katalog/12530282#12530282  opublikowany na RPL 27.08.18. Uwagi CAS w zakładce 

„Komitet Stały RM” pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315352/12530282/12530284/dokument362070.PDF  drugie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315352/12530282/12530284/dokument362073.PDF 

37. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315554/katalog/12531271#12531271 opublikowany na RPL 03.09.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315554/12531271/12531273/dokument361462.PDF 

38. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316006  opublikowany na RPL 17.09.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316006/12534207/12534209/dokument359209.PDF drugie uwagi pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316006/12534207/12534209/dokument359233.PDF 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314558/katalog/12525986#12525986
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314558/12525986/12525988/dokument352854.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314558/12525986/12525988/dokument352857.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314652/katalog/12526625#12526625
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314652/12526625/12526627/dokument361873.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314751
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314751/12527082/12527084/dokument367334.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314854/katalog/12527722#12527722
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314854/12527722/12527724/dokument361876.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314854/12527722/12527724/dokument361879.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314854/12527722/12527724/dokument361880.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314854/12527722/12527724/dokument361889.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314902
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12314902/12527935/12527937/dokument363880.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315309/12530126/12530128/dokument362053.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315309/12530126/12530128/dokument362056.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315309/12530126/12530128/dokument362056.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315352/katalog/12530282#12530282
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315352/12530282/12530284/dokument362070.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315352/12530282/12530284/dokument362073.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315554/katalog/12531271#12531271
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315554/12531271/12531273/dokument361462.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316006
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316006/12534207/12534209/dokument359209.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316006/12534207/12534209/dokument359233.PDF
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39. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535086#12535086 

opublikowany na RPL 20.09.18. Uwagi CAS w zakładce „Uzgodnienia” pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316111/12535086/12535089/dokument366714.pdf 

40. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316153  opublikowany na RPL 21.09.18. Uwagi CAS w 

zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316153/12535318/12535320/dokument361854.PDF 

41. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316261 opublikowany na RPL 25.09.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet 

Stały RM” pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316261/12536435/12536437/dokument367417.pdf 

42. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316404 opublikowany na 

RPL 28.09.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316404/12537421/12537423/dokument362582.pdf 

43. [T. Odrębny] Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316450  opublikowany na RPL 1.10.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316450/12537839/12537841/dokument362174.pdf 

44. [T. Odrębny]  Projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316650  opublikowany na RPL 

05.10.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316650/12538589/12538591/dokument364049.PDF  i 

drugie uwagi pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316650/12538589/12538591/dokument364050.pdf 

45. Projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316651 opublikowany na RPL 05.10.18. Uwagi CAS w zakładce „Komitet Stały 

RM” pod linkiem  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316651/12538642/12538644/dokument365602.pdf i drugie uwagi pod linkiem 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316651/12538642/12538644/dokument365617.pdf 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535086#12535086
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316111/12535086/12535089/dokument366714.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316153
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316153/12535318/12535320/dokument361854.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316261
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316261/12536435/12536437/dokument367417.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316404
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316404/12537421/12537423/dokument362582.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316450
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316450/12537839/12537841/dokument362174.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316650
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316650/12538589/12538591/dokument364049.PDF
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316650/12538589/12538591/dokument364050.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316651
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316651/12538642/12538644/dokument365602.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12316651/12538642/12538644/dokument365617.pdf

