Projekty rządowe utworzone w okresie od 16 listopada 2017 do 15 maja 2018
LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

1

Projekt ustawy o
przetwarzaniu danych
dotyczących przelotu
pasażera

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123052
60

MSWiA

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
12.10.17

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

17.11.17

Bez

1

10
Nie
upubliczniono
pisma
zezwalającego
na skrócenie
terminu

8
w zakładce
Uzgodnienia

Nie
upubliczniono

Nie
upubliczniono
żadnych
informacji o
konferencji

2
Prowadzo
no prekonsultacje

32

Od 20.12.17
do
15.05.18 w
zakładce
Konsultacje
nie upubliczniono
żadnej

W wersji OSR
upublicznionej
06.03.18
zbiorczo opisano otrzymane
uwagi i odniesiono się do
nich.
Brak
oddzielnego odniesienia się
Od 20.12.17 do
15.05.18
W zakładce
Konsultacje nie
upubliczniono
żadnej

Po 89 dniach
19.03.18 –
Upubliczniono
raport w
postaci
obszernej tabeli

do 15.05.18 –
Nie
upubliczniono
żadnych
informacji o
konferencji

13.04.18
projekt
przekazano
do Sejmu

2.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu
narkomanii

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123053
03

Min.
Zdrowia

12.10.17

20.11.17

Bez

3.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
drogach publicznych
oraz niektórych innych
ustaw

Min.
Infrastruktury i
Budownictwa

15.11.17

21.11.17

Bez

4.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
systemie ubezpieczeń
społecznych oraz
niektórych innych ustaw

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123053
55
Projekt
przekazany
do sejmu
22.11.17
http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123054
00

Min.
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

Nie wpisano
do wykazu

22.11.17
Prace
trwały od
co
najmniej
miesiąca 26.10.17.
– wysłano
do opiniowania

Bez

Projekt
przekazany
do sejmu
31.10.17

0

0

0
Nie
upubliczniono
pisma zezwalającego na
rezygnację z
konsultacji i
uzgodnień
0

Nie było
uzgodnień

5
W zakładce
„Opiniowanie”
- wpłynęły
samorzutnie
poza
procesem
konsultacji

Nie
upubliczniono
żadnej

Nie
upubliczniono

Nie było
uzgodnień

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

5

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
pomocy społecznej oraz
ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
kombatantach oraz
niektórych osobach
będących ofiarami
represji wojennych i
okresu powojennego
oraz niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
rozwojem płatności
elektronicznych

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123054
01

Min.
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej
Min.
Zdrowia

Projekt ustawy o
zmianie ustawy - Kodeks
postępowania
cywilnego oraz
niektórych innych ustaw

6

7.

8.

9.

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123055
56

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
30.10.17

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

22.11.17

Bez

1

21

Od 12.12.17
do 15.05.18

do 15.05.18
0

Od 12.12.17 do
15.05.18

do 15.05.18 –
nie ma
informacji o
zorganizowaniu
Konferencji
do 15.05.18 –
nie ma
informacji o
zorganizowaniu
Konferencji

21

- brak

21.09.17

24.11.17

Bez

1

30

do 15.05.18
- 16

Od 22.12.17 do
15.05.18
-0

Po 82 dniach
- w formie
obszernej tabeli
– co druga
strona do góry
nogami!

24.11.17

Bez

1

30

do 15.05.18
-9 –
umieszczone
w zakładce
„Opiniowanie”

Od 27.12.17 do
15.05.18

Od 27.12.17 do
15.05.18
brak

do 15.05.18 –
nie ma
informacji o
zorganizowaniu
Konferencji

Chyba była
18.12.17 –
wynika to z
innych
dokumentów
„Zestawienie
uwag po konferencji”
15.05.18
poinformowano
o Konferencji
uzgodnieniowej
(23 – 25 maja),
ale wyłącznie
dla instytucji
rządowych

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123055
57

Min.
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

31.10.17.

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123056
06

Min.
Rozwoju i
Finansów

22.11.17

27.11.17

Bez

2 + prekonsultacj
e

18 + 8

-10 z I tury
konsultacji –
do 15.05.18
- 0 z II tury

Tak z I tury
konsultacji w
formie zestawienia
zbiorczego
Do 15.05.18 - 0
z II tury

do 15.05.18
- brak

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123056
52

Min.
Sprawiedli
wości

11.10.17

28.11.17

Bez

Do
15.05.18 1

17

Do 15.05.18

Od 15.12.17 do
15.05.18
0

Od 15.12.17 do
12.04.18
-0

- 13

0

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

10.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
żegludze śródlądowej

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123057
03

Min.
Gospodarki
Morskiej i
Żeglugi
Śródlądowej

11.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy – Prawo
własności przemysłowej

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123059
51

Min.
Rozwoju i
Finansów

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123061
55

Min.
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

02.09.16

12.12.17

Bez

Min.
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

21.11.17

18.12.17

Bez

12.

Projekt ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
16.11.17

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

29.11.17

Bez

0
Procedow
any w
trybie
ODRĘBNYM

0
Procedowany
w trybie
odrębnym

0
Procedowany
w trybie
odrębnym

0
Procedowany w
trybie
odrębnym

0
Procedowany w
trybie
odrębnym

0
Procedowany w
trybie
odrębnym

12.10.17

6.12.17

Bez

Do
15.05.18

27

Od 27.12.17
do 15.05.18
0
26.02.18
upubliczniono tabelę
zbiorczą z
uwagami

Od 27.12.17 do
15.05.18
0
26.02.18
upubliczniono
tabelę zbiorczą
z uwagami

Od 27.12.17 do
15.05.18 0

Zorganizowano
2 konferencje
uzgodnieniowe
– 16.103.18 dla
podmiotów,
które zgłosiły
uwagi w
ramach
konsultacji.

0
Procedowany
w trybie
odrębnym

0
Procedowany
w trybie
odrębnym

0
Procedowany w
trybie
odrębnym

0
Procedowany w
trybie
odrębnym

0
Procedowany w
trybie
odrębnym

Od 17.01.18
do 15.05.18

20.04.18.
OPUBLIKOWANO
INDYWIDUALNE
ODPOWIEDZI
NA PRZESŁANE
UWAGI

Po 59 dniach

Do 15.05.18 nie upubliczniono
informacji na
temat
zorganizowania
Konferencji

1

0
Procedowany w
trybie
ODRĘBNYM

Projekt
przekazany
do sejmu
08.12.17
13.

Projekt ustawy o
organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt
gospodarskich

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123063
57

1

30

20

Krótka
informacja od
kogo wpłynęły
uwagi +
odniesienie się
do uwag w
formie tabeli

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

14.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
o postępowaniu przed
sądami
administracyjnymi oraz
ustawy o zmianie
ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania
publiczne oraz
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
ewidencji ludności oraz
ustawy - Prawo o aktach
stanu cywilnego

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123064
57

Min.
Cyfryzacji

15.

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123065
02

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
30.11.17

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

20.12.17

Bez

2

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
komercjalizacji
państwowego
przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej
„Poczta Polska”

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123068
01

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

21 + ?

Od 11.01.18
do 15.05.18
5

Tak dla I rundy
W formie
zestawienia
uwag przed
Konferencją
uzgodnieniową
2.02.18

Do 15.05.18
0

Nie ma
dokumentów
świadczących o
zaproszeniu
autorów uwag.

Tak
W formie
zestawienia
uwag przed
Konferencją
uzgodnieniową

Po 231 dniach,
ale przepisy
tego projektu
ustawy zostały
wydzielone z
projektu ustawy
o zmianie ustawy o usługach
zaufania oraz
identyfikacji
elektronicznej
oraz niektórych
innych ustaw

Tak

21 dni, ale w
okresie
świątecznonoworocznym

Min.
Cyfryzacji

19.12.17

21.12.17

Bez

31.01.18
przekazany do
Sejmu

16.

Ile dni trwały
konsultacje

Min.
Infrastruktury i
Budownictwa

11.10.17

04.01.18

Bez

1
Przepisy
tego projektu ustawy zostały
wydzielone z projektu ustawy o zmianie ustawy
o usługach
zaufania
oraz identyfikacji
elektronicznej oraz
niektórych
innych
ustaw
Do
15.05.18
1

21

Z II tury
konsultacji
od 25.01.18
do 15.05.18
0

8

1 i1/2 strony
omówienie +
tabela

30

Do 15.05.18
2
- informujące
o braku
uwag.

Do 15.05.18
Nie opublikowano, ale w
Raporcie z
konsultacji
poinformowano
że żaden
podmiot nie
zgłosił uwag

Po 74 dniach z
informacją, że
żaden podmiot
nie zgłosił uwag

Do 15.05.18
- Nie ma
dokumentów
świadczących o
zorganizowaniu
Konferencji

LP

Nazwa projektu

17.

Projekt ustawy
zmieniającej ustawę o
zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia
dochodzenia
wierzytelności i ustawę
o zmianie ustawy o
podatku dochodowym
od osób fizycznych,
ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o
zryczałtowanym
podatku dochodowym
od niektórych
przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne

Link do
projektu

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123068
05

Wnioskoda
wca

Min.
Rozwoju i
Finansów

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
Do 15.05.18
nie wpisany
Projekt
połączony z
projektem
ustawy o
zmianie
ustawy o
podatku
dochodowym od
osób fizycznych/Projekt ustawy
o zmianie
ustawy o
podatku
dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od
osób
prawnych
oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów
osiąganych
przez osoby
fizyczne

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

04.01.18

Bez

Ile razy
konsulto
wany

0
Nie przeprowadzono
uzgodnień
konsultacji i opiniowania.
Nie ma
dokumentu stwierdzającego
zastosowa
nie trybu
ODRĘBNE
GO

Ile dni trwały
konsultacje

0

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

0

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

0

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

0

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

Do 15.05.18
- Nie ma
dokumentów
świadczących o
zorganizowaniu
Konferencji

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

18.

projekt ustawy o
zmianie ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz
niektórych innych ustaw

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123068
06

Min.
Sprawiedliwości

19.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
pracowniczych
programach
emerytalnych

11.05.18
przekazany do
Sejmu
http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123069
00

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
17.11.17

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

04.01.18

Bez

Min.
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

05.01.18

08.01.18

Bez

Pełnomocnik Rządu
do Spraw
Strategicznej
Infrastruktury
Energetycznej
Pełnomocnik Rządu
do Spraw
Strategicznej Infrastruktury
Energetycznej

25.10.17

5.04.18
przekazany do
Sejmu

20.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
kształtowaniu ustroju
rolnego

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123069
02
31.10.17
przekazany do
Sejmu

21.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
inwestycjach w zakresie
terminalu
regazyfikacyjnego
skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu
oraz niektórych innych
ustaw

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123069
03
02.05.18
przekazany do
Sejmu

08.01.18

Bez

69 dni po
przekazaniu
projektu
do Sejmu

05.01.18

08.01.18

Bez

Ile razy
konsulto
wany

2

1
Choć
18.02.18
przedstaw
iono II
wersję
projektu

Procedow
any w trybie ODRĘBNYM.
Nie upubliczniono
zgody na
ten tryb.
Projekt
nie został
poddany
konsultacj
om.
Nie upubliczniono
zgody na
tryb
ODRĘBNY.

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

21 – I tura
8 – II tura

Od 25.01.18
do 15.05.18
-6
W II turze
nikt nie
zgłosił

Od 25.01.18 do
15.05.18
- Nie
Omówiono je w
raporcie z
konsultacji

Po 47 dniach.
Zawiera krótki
opis i tabelę z
odniesieniem
się do uwag

Do 15.05.18.

Tylko
w formie
zestawienia

Po 76 dniach
11.04.18

Tak (23.02) – co
wynika z Raportu z konsultacji,
ale do 15.05.18
- Nie
upubliczniono
stosownych
dokumentów
Do 15.05.18 Nie ma dokumentów świadczących o zorganizowaniu
Konferencji.
Z innych pism
wynika, że na
Konferencje
zaproszono
tylko partnerów
społecznych
0

21

3

Opisowy
raport, z
odniesieniem
się do uwag +
tabela

0
Procedowany
w trybie
odrębnym

0
Procedowany
w trybie
odrębnym

0
Procedowany w
trybie
odrębnym

0
Procedowany w
trybie
odrębnym

0
Projekt nie
został poddany
konsultacjom.

0
Projekt nie
został
poddany
konsultacjom

0
Projekt nie
został poddany
konsultacjom.

Projekt nie
został poddany
konsultacjom

Procedowany w
trybie
odrębnym

Nie ma
dokumentów
świadczących o
zorganizowaniu
Konferencji

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

22.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku dochodowym
od osób
fizycznych/Projekt
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym
od osób prawnych oraz
ustawy o
zryczałtowanym
podatku dochodowym
od niektórych
przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123069
51

Min.
Rozwoju i
Finansów

22.02.18
przekazany do
Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
04.01.18
Projekt
połączony z
Projektem
ustawy
zmieniającej ustawę o
zmianie
niektórych
ustaw w
celu ułatwienia dochodzenia
wierzytelno
ści i ustawę
o zmianie
ustawy o
podatku
dochodowym od
osób fizycznych,
ustawy o
podatku
dochodowy
m od osób
prawnych
oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów
osiąganych
przez osoby
fizyczne

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

09.01.18

Bez

0
Projekt
nie został
poddany
konsultacjom i
opiniowaniu.

0
Projekt nie
został poddany
konsultacjom i
opiniowaniu

0
Projekt nie
został
poddany
konsultacjom
i opiniowaniu

0
Projekt nie
został poddany
konsultacjom i
opiniowaniu

0
Projekt nie
został poddany
konsultacjom i
opiniowaniu

15 i 28 dni
Opublikowano 2
raporty z
konsultacji,
informujące, że
ich nie było

Nie
upubliczniono
zgody na
tryb
ODRĘBNY.

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

23.

Projekt ustawy o
Instytucie Współpracy
Polsko-Węgierskiej im.
Wacława Felczaka

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123070
03

Szef KPRM

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
10.01.18

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

10.01.18

Bez

Nie przeprowadzo
no konsultacji z powodu „konieczności
jak najszybszego
rozpoczęcia działalności
Instytutu”
Do
15.05.18.
1

Nie upubliczniono dokumentu zwalniającego
projekt z
procesu
konsultacji i
uzgodnień

10
Nie
przedstawiono
uzasadnienia
dla skrócenia
czasu

Do 15.05.18.
10

publicznym

19.01.18
przekazany do
Sejmu

24.

25.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz
ustawy – Prawo o ruchu
drogowym

Projekt ustawy
budżetowej na rok 2018

26.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
działach administracji
rządowej

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123070
59

Min.
Sprawiedli
wości

15.11.17

11.01.18.

Bez

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123071
58
http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123072
50

Min.
Rozwoju i
Finansów

29.03.17

15.01.18

Nie

podlega

konsultacjom

Szef KPRM

17.01.18

17.01.18

Bez

„Nie przeprowadzo
no konsultacji ... ze
względu
na pilny
charakter
projektu
oraz brak
negatywnego
wpływu ....
na obywateli i sektor finansów...”

W dokumentach wspomina
się o uzyskaniu
zgody
Premiera na
tryb odrębny,
ale samej
zgody nie
upubliczniono

23.01.18
przekazany do
Sejmu

Część dokumentów upubliczniono
9.04.18 –
77 dni po
przesłaniu projektu do
Sejmu

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

0

0

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

0

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

0

Do 15.05.18.
Nie
upubliczniono

0

Od 21.01.18. do
15.05.18. nie
upubliczniono.
W OSR z
15.05.18 umieszczono omówienie uwag

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

Nie upubliczniono
dokumentu
świadczącego o
zorganizowaniu
Konferencji
Uzgodnieniowej
.

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono
dokumentów
świadczących o
zorganizowaniu konferencji

Nie
zorganizowano
- tryb obiegowy

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

27.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku od towarów i
usług

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123072
53
Projekt stanowi kontynuację projektu
UC48,
nad
którym prace
zostały
przerwane.

Min.
Rozwoju i
Finansów

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123074
00

Min.
Finansów

UC97

28.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
dystrybucji ubezpieczeń

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
06.07.17

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

17.01.18

Bez

Projekt ustawy o
restrukturyzacji
zadłużenia podmiotów
prowadzących
gospodarstwa rolne

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123076
02

Min.
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

1
Do
15.05.18
projektu
UC97 nie
poddano
ponownym
konsultacjom ani
opiniowaniu

19.01.18

22.01.18

Bez

23.01.18
przekazany do
Sejmu

29.

Ile razy
konsulto
wany

27.07.17

26.01.18

Bez

Projekt
nie był
poddany
uzgodnieniom,
konsultacjom i opiniowaniu.
Projekt
zmienia
datę
wejścia w
życie
ustawy z
15.12.17.
Do
15.05.18.
1

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

Projektu UC48
7
„Wyznaczenie
krótszego terminu … uzasadnione jest potrzebą pilnego
wejścia w życie
proponowanych… rozwiązań, wykonujących wyrok
Trybunału
Sprawiedliwości …”
0

W raporcie z
konsultacji
projektu
UC48
stwierdzono,
że nie
wpłynęły
żadne uwagi

W raporcie z
konsultacji
projektu UC48
stwierdzono, że
nie wpłynęły
żadne uwagi

21
W raporcie z
konsultacji
projektu UC48
stwierdzono, ze
nie wpłynęły
żadne uwagi

Do projektu
UC48 nie
opublikowano
dokumentów
świadczących o
zorganizowaniu Konferencji.

24

0

Do 15.05.18.
-5-

0

Do 15.05.18.
- NIE

0

Po 84 dniach
W raporcie
omówiono
uwagi i sposób
odniesienia się
do nich

0

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono dokumen
tów świadczących o zorganizowaniu
konferencji

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

30.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy – Prawo
o notariacie

http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123077
06

Min.
Sprawiedli
wości

32

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o jakości
handlowej artykułów
rolno-spożywczych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12307
900

33.

34.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
organizowaniu i
prowadzeniu
działalności kulturalnej

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
Służbie Więziennej i
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy

22.02.18
przekazany do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12307
903

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
006
22.02.18
przekazany do
Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
05.07.17

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

30.01.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

Min.
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

13.02.18.

05.02.18

Bez

Min Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

05.02.18

05.02.18

Bez

Min.
Sprawiedli
wości

19.01.18

1-

Do
15.05.18.

Ile dni trwały
konsultacje

21

2

30 dni

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

Do 15.05.18.
-3

Do 15.05.18.
NIE

Od 18.02.18 do
15.05.18.
Nie upubliczniono

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono dokumentów dot.
konferencji

2
- bez uwag
do projektu

Nie było uwag

15 dni
Napisano, że nie
zgłoszono uwag

Nie upubliczniono dokumentów świadczących o zorganizowaniu
konferencji

Do 15.05.18.

Do 15.05.18.

- 15 -

Nie upubliczniono

Po 65 dniach
Wyłącznie w
formie tabeli
zawierającej
uwagi i odniesienie się do
nich

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono dokumentów świadczących o zorganizowaniu
konferencji

0
Projekt nie
został poddany
konsultacjom i
opiniowaniu

Nie upubliczniono dokumentów świadczących o zorganizowaniu
konferencji

-1-

07.02.18

Bez

Projekt
nie został
poddany
konsultacjom i opiniowaniu.
W dokumentach
jest prośba o tryb
ODRĘBNY,
ale nie
upubliczniono
zgody na
ten tryb.

0
Projekt nie
został poddany
konsultacjom i
opiniowaniu

0
Projekt nie
został
poddany
konsultacjom
i opiniowaniu

0
Projekt nie
został poddany
konsultacjom i
opiniowaniu

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

35.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym,
systemie
gwarantowania
depozytów oraz
przymusowej
restrukturyzacji oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
153

Min.
Finansów

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej
społeczności

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
203

Min.
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

08.02.18

Projekt ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
wprowadzeniem erecepty

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
251
21.02.18.
przekazany do
Sejmu

Min.
Zdrowia

05.02.18

Projekt ustawy o
pracowniczych planach
kapitałowych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
305

Nin.
Finansów

07.11.17

36.

37.

38.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
08.02.18

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

12.02.18

Bez

Do
15.05.18.
1
24.05.18
ogłoszono
proces
uzgadniania, konsultacji i
opiniowania II
wersji
projektu
Do
15.05.18.
-1-

13.02.18

Bez

14.02.18
Bez

15.02.18
Bez

Procedowany w
trybie
ODRĘBNYM ze
względu
„na pilny
charakter
sprawy”
Do
15.05.18.
-1–
25.05.18
ogłoszono
II turę
uzgodnień
konsultacji i opinowania

Ile dni trwały
konsultacje

14

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

Do 15.05.18.
-8-

Do 15.05.18.
NIE,
ale upubliczniono obszerną
tabelę z
uwagami

Od 26.02.18.do
15.05.18.
Nie
upubliczniono,
ale ogłoszono II
turę konsultacji.

TAK
Konferencja
26.03.18

Do 15.05.18.

Do 15.05.18.
0

Po 72 dniach

Do 14.04.18.
Nie upubliczniono dokumentów świadczących o zorganizowaniu
konferencji

14

15

3

Bardzo zwięzły
raport. Uwagi
omówiono w
formie zestawienia w tabeli

Nie opublikowano zgody na
tryb odrębny

30

Do 15.05.18.
20 z I tury

20

Do 15.05.18
Nie
Przed konferencją uzgodnieniową opublikowano obszerne zestawienie
uwag, ale bez
odniesienia się
do nich.

Od 15.03.18 do
15.04.18.
Nie upubliczniono

TAK
Konferencja
16.04.18
zaproszono
podmioty,
które zgłosiły
uwagi

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

39.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych

Min.
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

40.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
handlu uprawnieniami
do emisji gazów
cieplarnianych oraz
niektórych innych ustaw
Ustawa o zmianie
ustawy - Prawo celne
oraz ustawy o podatku
akcyzowym

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
401
11.05.18.
przekazany do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
451

41.

42.

43.

44.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
20.02.18

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

19.02.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

4 dni
Licząc od dnia
upublicznienia
na RPL, a od
wysyłki 7

Do 15.05.18.
3

Od 23.02.18.do
15.05.18.
Nie upubliczniono

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji.

Min.
Środowiska

03.10.17

20.02.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

15

Do 15.05.18.
-8-

Do 15.05.18.
NIE
Ale w opublikowanych
pismach nie
wniesiono
uwag.
Do 15.05.18.
-0-

Od 7.03.18 do
15.05.18.
Nie upubliczniono

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji.

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
501

Min.
Finansów

14.02.18.

21.02.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

21

Do 15.05.18.
- 12-

Do 15.05.18.

Od 12.03.18 do
15.05.18.
Nie upubliczniono

Ustawa o zmianie
ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym
oraz niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o Policji

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
601

Min.
Infrastruktury i Budownictwa

05.09.16

23.02.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

30

Do 15.05.18.
-0-

Do 15.05.18.
-0-

Od 25.03.18 do
15.05.18.
Nie upubliczniono

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
605

Min. Spraw
Wewnętrznych i
Ad-ministracji

30.01.18

23.02.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

Bez podania
terminu

Do 15.05.18.
-0-

Do 15.05.18.
-0-

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono

Projekt ustawy o
zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
650

09.11.17.

26.02.18

Bez

Co najmniej 2:
Pre-konsultacje w
formie 4
warsztatów i
otwarte
konsultacje
publiczne

Prekonsultacje
– 8 miesiecy,
Konsultacje
publiczne – 7
dni

Nie, ale 14 dni
po zakończeniu
konsultacji
upubliczniono
tabelę zbiorczą
z odniesieniem
się do uwag

14 dni
Raport
narracyjny
krótki, a jako
załącznik tabela
zbiorcza

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji.
Do 15.05.18.
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji
Do 15.05.18.
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji

19.04.18.
przekazany do
Sejmu

Min.
Cyfryzacji

-3-

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

45.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
652
16.03.18.
Ministerstwo
wycofało się z
prac nad
ustawą. Do
15.05.18 nie
zaktualizowano tej informacji na platformie RPL

Min. Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

46.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku od towarów i
usług oraz niektórych
innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
701

Min.
Finansów

47.

Projekt ustawy o
szczególnych zasadach
realizacji inwestycji w
zakresie budowy zapory
zapobiegającej migracji
dzików na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12308
856

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
systemie ubezpieczeń
społecznych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12309
050

48.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
20.02.18.

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

26.02.18

Bez

26.02.18.

27.02.18.

Bez

Do
15.05.18.
-1-

16.03.18

02.03.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

01.03.18

08.03.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

Min.
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

Min.
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

Ile razy
konsulto
wany

- 1-

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

Do 15.05.18. nie
opublikowano

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji,
Choć z mediów
wiadomo, że
była z udziałem
ponad 40
organizacji.

14

- 1Z mediów
wiadomo, że
było
kilkadziesiąt

- 14-

Do 15.05.18.
-0-

Do 15.05.18.
NIE

Od 13.03.18 Do
15.05.18.
NIE
upubliczniono

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji

Do 15.05.18.
-4–
Z raportu z
konsultacji
wynika, że
nieupubliczniono uwag
Porozumienia Zielonogórskiego

Do 15.05.18.
- NIE

Po 69 dniach
Wyczerpująco
omówiono
wniesione
uwagi i
ustosunkowano
się do nich.

Upubliczniono
informację o
zorganizowaniu konferencji
(19.03.18) bez
zapraszania
interesariuszy

Do 15.05.18.
-2-

Do 15.05.18.

Po 20 dniach
Nikt nie zgłosił
uwag
krytycznych

Do 15.05.18.
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji

-7Procedowany
jako pilny –
brak
dokumentu
stwierdzającego zgode na
zastosowanie
takiego trybu.

30

Nie

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

NIE, ale nie
zgłoszono uwag
do projektu

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

49.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
służbie cywilnej oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12309
200

Szef KPRM

50.

Projekt ustawy o
ułatwieniach w
przygotowaniu i
realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz
inwestycji
towarzyszących

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12309
302

Min.
Rozwoju i
Finansów

51.

Projekt ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
wprowadzeniem
Internetowego Konta
Pacjenta

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12309
401

Projekt ustawy o
zmianie ustawy − Prawo
telekomunikacyjne oraz
ustawy o radiofonii i
telewizji

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12309
654

Minister
Cyfryzacji

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
upamiętnieniu
męczeństwa Narodu
Polskiego i innych
Narodów na Majdanku

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12309
655

Min Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

52.

53.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
12.03.18

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

13.03.18

Bez

Do
15.05.18.
na platformie RCL
nie umieszczono
żadnych
dokumentów

Do 15.05.18.
na platformie
RCL nie
umieszczono
żadnych
dokumentów

Do 15.05.18.
na platformie
RCL nie
umieszczono
żadnych dokumetów

Do 15.05.18.
Na platfo-mie
RCL nie umieszczono żadnych
dokumentów

Do 15.05.18.
na platformie
RCL nie umieszczono żadnych
dokumentów

Do 15.05.18.
na platformie
RCL nie
umieszczono
żadnych
dokumentów

03.04.18.

15.03.18

Bez

Do
15.05.18.
-1-

Do 12.05.18.
Nie

Od 29.03.18do
15.05.18.
NIE upubliczniono

Do 15.05.18.
upubliczniono
informację o
zorganizowaniu
konferencji
(26.04.18) bez
zapraszania
interesariuszy

16.03.18

19.03.18

Bez

Do 15.05.18.
nie opublikowano pism z
uwagami.
Opublikowano tabelę z
zestawieniem uwag
od kilkunastu
podmiotów
Do 15.05.18

Do 15.05.18

Od 02.04.18 do
15.05.18
NIE upubliczniono

Do 15.05.18
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji

Od 21.04.18
do 15.05.18
NIE upubliczniono

Do 15.05.18
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji

- 1-

- 14 -

14

Minister
Zdrowia

9

26.02.18

22.03.18

Bez

-1-

30

Do 15.05.18
0

16.03.18

22.03.18

Projekt
wycofany
najprawdopodobniej
12.04.18

NIE

Do 15.05.18
NIE

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

54.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
paszach

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12309
752

Min.
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

Projekt ustawy o
pomocy państwa w
ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w
pierwszych latach najmu
mieszkania
Projekt ustawy o
promowaniu energii
elektrycznej z
wysokosprawnej
kogeneracji
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
finansach publicznych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12309
754

Min.
Rozwoju i
Finansów

12.04.18

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
101

Minister
Energii

03.04.18

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
205
11.04.18.
przekazany do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
260

Minister
Finansów

05.04.18

09.04.18

Bez

Minister
Finansów

10.04.18

10.04.18

Bez

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
401

Minister
Gospodarki
Morskiej i
Żeglugi
Śródlądowej

55.

56.

57.

58.

59.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa

Projekt ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
wodne oraz niektórych
innych ustaw

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
16.03.18

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

26.03.18

Bez

Ile razy
konsulto
wany

1

Ile dni trwały
konsultacje

26

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

Do 15.05.18

Do 15.05.18

Od 21.04.18
do 15.05.18
NIE upubliczniono

Do 15.05.18
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji
Do 15.05.18
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji

0

26.03.18

Bez

7 dni

Do 15.05.18

NIE

Do 15.05.18

1
14

05.04.18

Bez

1

15

Do 15.05.18
36

Zastosow
ano tryb
ODRĘBNY
obiegowy.

1

Zastosowano
tryb ODRĘBNY
- obiegowy.

14

13.04.18

Bez

Zastosowano tryb
ODRĘBNY

W piśmie
przewodnim
jest informacja
o wystąpieniu
z prośbą o
zastosowanie
trybu odrębnego, ale nie ma
dokumentu
wyrażającego
zgodę.

Do 15.05.18
NIE

Od 20.04.18
do 15.05.18
NIE upubliczniono

Zastosowano
tryb
ODRĘBNY
- obiegowy

Zastosowano
tryb ODRĘBNY
- obiegowy.

Zastosowano
tryb ODRĘBNY
- obiegowy

Do 15.05.18

Do 15.05.18

Od 24.04.18
do 15.05.18
NIE upubliczniono

19

07.03.18

NIE

Od 03.04.18
do 15.05.18
NIE upubliczniono

tryb
ODRĘBNY

NIE

tryb ODRĘBNY

tryb ODRĘBNY

Do 15.05.18
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji
Zastosowano
tryb ODRĘBNY
- obiegowy.

Do 15.05.18
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji
tryb ODRĘBNY

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

60.

Projektu ustawy o
zmianie ustawy o
portach i przystaniach
morskich oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
500

61.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
ochronie zdrowia przed
następstwami używania
tytoniu i wyrobów
tytoniowych
Projekt ustawy o
ochronie danych
osobowych
przetwarzanych w
związku z
zapobieganiem i
zwalczaniem
przestępczości
Projekt ustawy o opiece
zdrowotnej nad
uczniami

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
501

Minister
Gospodarki
Morskiej i
Żeglugi
Śródlądowej
Minister
Zdrowia

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

62.

63.

64.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
12.10.17

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

17.04.18

Bez

1

26.03.18

17.04.18

Bez

19.04.18

Bez

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
605

Minister
Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
607

Minister
Zdrowia

08.02.18

19.04.18

Bez

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
650

Szef
Kancelarii
Prezesa
Rady
Ministrów

23.04.18

20.04.18

Bez

02.05.18.
przekazany do
Sejmu

1

1

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

30

Do 15.05.18
– 0, ale
konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

28

Do 15.05.18
– 0, ale
konsultacje
trwały do
15.05.18

Konsultacje
trwały do
15.05.18

Konsultacje
trwały do
15.05.18

Konsultacje
trwały do
15.05.18

Do 15.05.18
–0
Konsultacje
trwały do
30.04.18

Do 15.05.18 – 0
Konsultacje
trwały do
30.04.18

Do 15.05.18 Nie
upubliczniono

Do 15.05.18 Nie
upubliczniono
Informacji o
zorganizowaniu
konferencji

Do 15.05.18
–0
Ale konsultacje trwają do
21.05.18

Konsultacje
trwają do
21.05.18

Konsultacje
trwają do
21.05.18

Konsultacje
trwają do
21.05.18

Tryb
ODRĘBNY

Tryb ODRĘBNY

Tryb ODRĘBNY

Tryb ODRĘBNY

7

09.03.18

1

Projekt
procedowany w
trybie
ODRĘBNYM

31

W ODRĘBNYM
W piśmie z
19.04.18 do
sekretarza
Komitetu
Stałego RM
poinformowano, że „Prezes
RM wyraził
zgodę na procedowanie w
trybie
odrębnym”.

Konsultacje
trwały do
30.04.18

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
Do
przekazania
do Sejmu
nie wpisany
do Wykazu

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

65.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
Narodowym Instytucie
Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
651

Szef
Kancelarii
Prezesa
Rady
Ministrów

20.04.18

Bez

Projekt
procedowany w
trybie
ODRĘBNYM

W OSR napisano:
„Projekt
ustawy z uwagi
na charakter
proponowanych
zamian
nie
będzie
podlegał
konsultacjom
publicznym.”

Tryb
ODRĘBNY

Tryb ODRĘBNY

Tryb ODRĘBNY

Tryb ODRĘBNY

66.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
świadczeniach
pieniężnych z
ubezpieczenia
społecznego w razie
choroby i
macierzyństwa oraz
ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
701

Min.
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

13.04.18

23.04.18

Bez

?
W zakładce
Konsultacje nie
ma pisma
informującego
o terminie
nadsyłania
uwag.
Partnerzy
Społeczni
otrzymali 21
dni.

Do 15.05.18
-0-

Do 15.05.18
-0-

Do 15.05.18
nie
przygotowano

Do 15.05.18
Nie upubliczniono informacji
o zorganizowaniu konferencji

67.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o rencie
socjalnej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
800

Min.
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

24.04.18

25.04.18

Bez

Do 15.05.18
-0-

Do 25.04.18
-0-

Nie
przygotowano

Nie upubliczniono informacji o
zorganizowaniu
konferencji.

Min.
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

20.04.18.

Do 15.05.18
0

Konsultacje
trwają do
26.05.18

Konsultacje
trwają do
26.05.18

Konsultacje
trwają do
26.05.18

29.05.18.
przekazany do
Sejmu

1

Do
15.05.18
-1-

27.04.18.
przekazany do
Sejmu
68.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
wspieraniu rodziny i
systemie pieczy
zastępczej oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
806

25.04.18

Bez

1

1
Z OSR wynika,
że 1-dniowe
konsultacje
uznano za
dopuszczalne

30

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
28.02.18

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

69.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
o postępowaniu przed
sądami
administracyjnymi

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
951

Minister
Spraw
Zagranicznych

27.04.18

Bez

70.

Projekt ustawy z dnia 20
kwietnia 2018 roku o
zmianie ustawy o
zwrocie podatku
akcyzowego zawartego
w cenie oleju
napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej oraz
ustawy – Ordynacja
podatkowa
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku od towarów i
usług

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
952

Minister
Finansów

01.03.18

27.04.18

Bez

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
956

Minister
Finansów

10.04.18

27.04.18

72.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
zawodach pielęgniarki i
położnej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
957

Minister
Zdrowia

10.04.18

73.

Projekt ustawy o
firmach inwestujących
w najem nieruchomości

Minister
Finansów

74.

ustawa o Centralnym
Porcie Komunikacyjnym

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
958
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12310
959

Minister
Infrastruktury i
Budownictwa

71.

27.04.18.
przekazany do
Sejmu

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

14

Do 15.05.18
0

Konsultacje
trwały do
12.05.18

Konsultacje
trwały do
12.05.18

Konsultacje
trwały do
12.05.18

1

14

Do 15.05.18
0

Konsultacje
trwały do
11.05.18

Konsultacje
trwały do
11.05.18

Konsultacje
trwały do
11.05.18

Bez

1

21

Konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

27.04.18

Bez

1

14

Do 15.05.18
0

Konsultacje
trwały do
11.05.18

Konsultacje
trwały do
11.05.18

Konsultacje
trwały do
11.05.18

03.04.18

27.04.18

Bez

1

18

Konsultacje
trwały do
15.05.18

Konsultacje
trwały do
15.05.18

Konsultacje
trwały do
15.05.18

Konsultacje
trwały do
15.05.18

28.03.18

27.04.18

Bez

0

Procedowany jako pilny,
bez
konsultacji.

Procedowany
jako pilny, bez
konsultacji.

Procedowany
jako pilny, bez
konsultacji.

Procedowany
jako pilny, bez
konsultacji.

1

Procedowany
jako pilny, bez
konsultacji.
Z dokumentacji wynika,
że nie było
zgody na tryb
odrębny.

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

75.

Projekt ustawy o
fakturowaniu
elektronicznym w
zamówieniach
publicznych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
002

Minister
Rozwoju i
Finansów

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o lasach
oraz niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii
przez produkty wykorzystujące energię oraz
kontroli realizacji programu znakowania
urządzeń biurowych
oraz niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
dowodach osobistych
oraz niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
zwalczaniu dopingu w
sporcie

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
008
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
202

Minister
Środowiska

23.04.18

30.04.18

Bez

Minister
Energii

20.02.18

8.05.18

Bez

1

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
208

Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Minister
Zdrowia

07.05.18

8.05.18

Bez

07.05.18

8.05.18

Bez

Minister
Sportu i
Turystyki

20.04.18

15.05.18

Bez

76.

77.

78.

79.

80.

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
209

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
506

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
26.02.18

Data
umieszczenia
na platfor
mie RPL

Na
podstawie
założeń

30.04.18

TAK

Ile razy
konsulto
wany

Ile dni trwały
konsultacje

Czy i ile pism
z uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim
okresie od
zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag
na Konferencję
uzgodnieniową

11
Skrócenie
terminu uzasadniano przeprowadzeniem
konsultacji założeń, ale
trwały one 7
dni.
9

Do 15.05.18
0

Konsultacje
trwały do
11.05.18

Konsultacje
trwały do
11.05.18

Konsultacje
trwały do
11.05.18

Do 15.05.18
0

Do 15.05.18
0

Konsultacje
trwały do
9.05.18

Konsultacje
trwały do
9.05.18

30

Konsultacje
trwają do
07.06.18

Konsultacje
trwają do
07.06.18

Konsultacje
trwają do
07.06.18

Konsultacje
trwają do
07.06.18

1

10

Konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

Konsultacje
trwają do
18.05.18

1

12

Konsultacje
trwają do
22.05.18

Konsultacje
trwają do
22.05.18

Konsultacje
trwają do
22.05.18

Konsultacje
trwają do
22.05.18

Konsultacje
trwają do
30.05.18

Konsultacje
trwają do
30.05.18

Konsultacje
trwają do
30.05.18

Konsultacje
trwają do
30.05.18

2
Wliczając
w to konsultacje
założeń

1

1

14

