
Obserwacja procesu legislacyjnego projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/221300 

 

Projekt przygotowany został przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Osobą 

odpowiedzialną za projekt wg informacji na stronach RCL jest Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości. 

 

Projekt jest objęty naszym monitoringiem od 10 czerwca 2014 roku.  

Najważniejsze spostrzeżenia poczynione w okresie od 10 czerwca do 27 listopada 2014 roku: 

 

W dniu 23 maja 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło proces uzgodnień oraz bardzo szerokich konsultacji 

społecznych projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw wraz z testem regulacyjnym. Projekt został wysłany do konsultacji do ok. 85 różnych podmiotów. Termin na 

zgłaszanie uwag wyznaczył do 13.06.br., a więc 21 dni. Katalog na stronach RCL został utworzony w dniu 28 maja 2014 r. , 

a więc 5 dni po rozpoczęciu konsultacji publicznych. 

 

W dniu 11 czerwca 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości rozszerzyło jeszcze dodatkowo zakres konsultacji 

społecznych o nowych 8 podmiotów (Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki RP, Polski Związek Organizatorów Turystyki, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystyki OSAT, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan, Izba 

Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów 

Incentive Travel), wyznaczając im niestety bardzo krótki termin na zgłaszanie uwag - do dnia 26.06.2014 r., a więc ok. 15 

dni, zakładając że pismo zostało wysłane również pocztą elektroniczną. Pismo podpisał w imieniu Ministra Sprawiedliwości 

podpisał Minister Kozdroń. 

 

Uwagi do projektu zgłosiło 40 podmiotów, w tym 11 podmiotów z administracji publicznej. Pisma te wraz z uwagami do 

projektu są zawieszone na stronach RCL.  

 

Obserwacje poczynione w okresie od  28 listopada 2014 do 20 lutego 2015 roku: 

Do 17 lutego 2015 roku, czyli 8 miesięcy po zakończeniu procesu konsultacji publicznych na platformie RPL nie 

udostępniono odpowiedzi na przesłane uwagi. 

 

20 sierpnia 2014 r. opinię do projektu wydała Rada Legislacyjna, która to została upubliczniona na stronach RCL dopiero w 

dniu 5 września 2014 r. Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na opinię Rady Legislacyjnej z dnia 5 września 2014 r. została 

upubliczniona na stronach RCL dopiero w dniu 28 października 2014 r. 

 

W dniu 21 listopada 2014 r. na stronach RCL zostały udostępnione pisma Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada br. 

skierowane jedynie do wybranych 13 podmiotów reprezentujących instytucje publiczne, w tym oddzielne pisma do Ministra 
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Finansów i UOKIK, zapraszające na konferencję uzgodnieniową projektu założeń, pomimo faktu, iż w opiniowaniu projektu 

założeń brało udział 40 podmiotów. Konferencja uzgodnieniowa została zaplanowana na 8 grudnia 2014.  

 

Jednocześnie w dniu 21 listopada 2014 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazały się następujące dokumenty: 

test regulacyjny z dnia 19 listopada br., nowy tekst projektu założeń, zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień 

międzyresortowych oraz – po 5 miesiącach - zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych. 

 

W dniu 28 listopada 2014 r. swe dodatkowe stanowisko do projektu skierował UOKIK, odpowiadając na pismo z dnia 6 

czerwca 2014 r. odnośnie kosztów prowadzenia rejestru klauzul abuzywnych przez UOKIK. Pismo zostało upublicznione w 

dniu 4 grudnia 2014 r.  

 

W dniu 4 grudnia 2014 r. swe uwagi do projektu przesłał Minister Spraw Zagranicznych, które zostały upublicznione na 

stronach RCL w dniu 11 grudnia 2014 r.  

 

W dniu 8 grudnia 2014 r. odwołano konferencję uzgodnieniową, zaplanowaną na dzień 8 grudnia 2014 r.  

 

17 lutego 2015  

Katarzyna Urbańska  
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