
Obserwacja procesu legislacyjnego projektu ustawy o leczeniu niepłodności 

http://legislacja.gov.pl/lista/2/projekt/230033 

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności (dalej „projekt”) podlegał dwóm etapom obserwacji. Pierwszy trwał od dnia upublicznienia 

projektu do 27 listopada 2014, a drugi od 28 listopada 2014 do 14 lutego 2015. Poprzedni raport został udostępniony na stronie 

Obywatelskiego Forum Legislacji1. 

 

Obserwacje poczynione w okresie od 28 listopada 2014 r. do  15 lutego 2015 roku: 

Etap konsultacji publicznych projektu rozpoczął się 16 lipca 2014, a termin wyznaczony na zgłaszanie uwag upłynął 18 sierpnia 

2014. Do 14 lutego 2015 w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego (dalej „RPL”2) w zakładce „konsultacje” nie zostały 

zamieszczone uwagi zgłoszone do projektu ani odniesienie się wnioskodawcy do uwag. Projekt nie został udostępniony na 

rządowym portalu konsultacji publicznych pod nazwą konsultacje.gov.pl. 

Etap uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy rozpoczął się 16 lipca 2014, a termin wyznaczony na zgłaszanie uwag 

upłynął 18 sierpnia 2014. Uwagi zostały opublikowane w serwisie RPL 3 października 2014. Do 14 lutego 2015 w serwisie RPL w 

zakładce „uzgodnienia” nie zostało zamieszczone odniesienie się wnioskodawcy do uwag. 

 

12 stycznia 2015 wnioskodawca skierował projekt pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich. 

22 stycznia 2015 Sekretarz Komitetu do Spraw Europejskich wystosował pismo do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów z 

rekomendacją rozpatrzenia projektu ustawy wraz z protokołem rozbieżności. 29 stycznia 2015 wnioskodawca przesłał do Sekretarza 

Stałego Komitetu Rady Ministrów zmieniony projekt ustawy z 22 stycznia 20153, który powstał w wyniku uzgodnień 

międzyresortowych. 

 

W zakładce „Komitet Stały Rady Ministrów” 30 stycznia 2015 został umieszczony raport z konsultacji publicznych i opiniowania w 

formie tabeli zbiorczej wraz ze stanowiskiem wnioskodawcy odnośnie uwzględnienia lub nieuwzględnienia uwagi. Zgodnie z 

raportem uwagi zgłosiło 15 podmiotów, w tym organizacje pozarządowe, związki zawodowe i jednostki samorządu terytorialnego. 

30 stycznia 2015 w tej samej zakładce został umieszczony protokół rozbieżności uwag zgłoszonych przez członków Rady Ministrów. 

Zgodnie z protokołem uwagi zgłosiło 8 podmiotów. 30 stycznia 2015 w tej samej zakładce umieszczone zostało dziesięć aktów 

wykonawczych do ustawy. 

 

Podsumowanie i rekomendacje: 

Pomimo upływu niemal pół roku od terminu zgłaszania uwag w trybie konsultacji publicznych nie zostały one umieszczone w 

dedykowanej zakładce i nigdzie w serwisie RPL nie jest dostępna oryginalna treść i forma uwag.  

Odniesienie się do tych uwag w formie zestawienia zostało upublicznione 30 stycznia 2015, czyli 5,5 miesiąca po upływie terminu 

wyznaczonego na zgłaszanie uwag, przez co przebieg procesu legislacyjnego stał się mniej przejrzysty. 

Projekt nie został udostępniony na rządowym portalu konsultacji publicznych pod nazwą konsultacje.gov.pl. 

 

14 lutego 2015 

Kinga Polubicka 
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