
 

Projekty rządowe utworzone w okresie od 16 listopada 2018 do 21 października 2019 roku 
 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

1. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
Krajowym Zasobie 
Nieruchomości oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
154 
 
29.03.19 
wysłany do 
Sejmu 
 
Uchwalony 
16.05.19 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 

08.11.18 21.11.18 128 Bez Tryb 
odrębny 

Tryb 
odrębny 

Tryb 
odrębny 

Tryb odrębny 
W OSR: „W 
związku z ogro-
mnym znacze-
niem projekto-
wanych zmian 
dla realizacji 
polityki miesz-
kaniowej 
Rządu..” 

Tryb odrębny 
CAS (16.11.18.) 
przedstawił „uwa-
gę zasadniczą” do 
projektu oraz 
szereg uwag do 
OSR. Następnie  
(22.02.19) dał 
opinię negaty-
wną, aby 18.03. 
zmienić ją na 
pozytywną 

Tryb odrębny 

2. Projekt ustawy 
zmieniającej ustawę o 
zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
207 
 
20.11.18 
wysłany do 
Sejmu 
 
Uchwalony 
22.11.18 

Minister 
Finansów 
 
„Schowany 
projekt” 
OSR: „Pro-
jekt ustawy 
realizuje 
postulaty 
branży, nie 
przeprowa-
dzono za-
tem konsul-
tacji publi-
cznych i o-
piniowania. 

26.10.18 21.11.18 
 
Pierwszy 
ujawnio-
ny 
dokument 
ma datę 
06.11.18 

-1 
 
 

Bez    1 
Informację 
o konsulta-
cjach umie-
szczono na 
platformie 
RPL 
21.11.19 – 
dzień po 
przekazaniu 
do Sejmu 
Wystąpiono 
o zgodę na 
procedowan
ie projektu 
ustawy w 
trybie 
odrębnym 

     5 
teorety-
cznie 
„ustawa 
powinna 
wejść w 
życie z 
dniem 
31 grud-
nia 2018 
r.,” 

   11 
 
upublicz-
nione  
30.11.18 
i 03.12.18 

  Nie 
 
„Schowany 
projekt” 
 
Tryb odrębny 

Nie upubliczniono 
 
„Schowany 
projekt” 
 
Tryb odrębny 

Brak informacji o 
zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 
oraz o przeprowa-
dzeniu procedury 
uzgodnień między-
resortowych. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318154
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318154
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318154
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318154
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318207
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318207
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318207
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318207


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

3. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o Radzie 
Ministrów oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
301 
 
22.11.18 
wysłany do 
Sejmu 
 
Uchwalony 
31.01.19 

Szef 
Kancelarii 
Prezesa 
Rady 
Ministrów  
 
„Schowany 
projekt” 
Na platfor-
mie RPL 
udostępnio
no 
(02.01.19) 
wyłącznie 
rozstrzy-
gnięcie RM 

do 
21.10.19. 
nie 
wpisano 
do 
Wykazu 

23.11.18  - 1 Bez        0 
W OSR: „Z 
uwagi na 
charakter 
projektu 
zostanie on, 
po uzyska-
niu zgody 
Prezesa 
Rady Mini-
strów, skie-
rowany bez-
pośrednio 
pod obrady 
Rady 

Ministrów.” 

  „Scho-
wany 
projekt” 
bez 
konsul-
tacji, 
opinio-
wania i 
uzgo-
dnień 
 

„Schowa-
ny 
projekt” 
 

„Schowany 
projekt” 
 

„Schowany 
projekt” 
 

„Schowany 
projekt” 
 

4. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
bezpieczeństwie 
morskim oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
351 
 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
25.04.19 

Minister 
Gospodarki 
Morskiej i 
Żeglugi 
Śródlądo-
wej 

08.11.18. 23.11.18  Bez            1    28         10 Nie, ale w 
styczniu 2019 
pisemnie po-
informowano 
wszystkich, 
którzy przed-
stawili uwagi o 
upublicznieniu 
„raportu z 
konsultacji”. 

Po 41 dniach, 
upubliczniono 
tabelę 
zestawiającą 
otrzymane uwagi 
wraz z odniesie-
niem się do nich, 
którą nazwano 
„Raportem z 
konsultacji”,  

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 

5. Projekt ustawy o 
przygotowaniu i 
realizacji strategicznych 
inwestycji w sektorze 
naftowym 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
354 
04.02.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
22.02.19 

Pełnomo-
cnik Rządu 
do Spraw 
Strategi-
cznej Infra-
struktury 
Energetycz
nej 

05.10.18 23.11.18 
pierwszy 
dokument 
opubliko-
wano 
04.12.18 

73 Bez Tryb 
odrębny 

Tryb 
odrębny 

Tryb 
odrębny 

Tryb odrębny 
W OSR: „W 
związku z ko-
niecznością pil-
nego przyjęcia 
rozwiązań za-
proponowanych 
w projekcie 
ustawy..” 

Tryb odrębny Tryb odrębny 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318301
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318301
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318301
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318301
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=34
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=34
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=34
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=34
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=34
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318351
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318351
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318351
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318351
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318354
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318354
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318354
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318354
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2350
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2350
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2350
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2350
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2350
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2350
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2350
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2350


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

6. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
sporcie 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
402 
 
09.04.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.10.19. 
Decyzję RM 
upublicz-
niono 10.05. 

Minister 
Sportu i 
Turystyki 

14.09.18. 26.11.18 
pierwszy 
dokument 
opubliko-
wano 
29.11.18 

131 Bez        0 
Bez konsul-
tacji bo 
zmiany bę-
dą korzy-
stne oraz 
pilność 
dokonania 
zmian 

         0 
Bez kon-
sultacji  

      1 
przesłane 
jako „zgło-
szenie 
lobbingo-
we” 

Odpowiedziano 
na to jedno 
zgłoszenie, że 
uwagi wycho-
dzą poza zakres 
przedłożenia 

Projekt bez kon-
sultacji 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 

7. Projekt ustawy o 
szczególnych zasadach 
przedkładania 
niektórych dokumentów 
urzędowych 
wydawanych w 
państwach 
członkowskich Unii 
Europejskiej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
500 
 
27.02.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawa 
uchwalona 
04.04.19 
 
Decyzję RM 
upubliczniono 
05.04.19 

Minister 
Spraw We-
wnetrznych 
i Admini-
stracji 

05.10.18 28.11.19. 
z dołączo-
nej doku-
mentacji 
wynika, że 
prośbę o 
uwagi wy-
słano już 
08.10.18 

91 Bez        1/? 
Projekt u-
mieszczono 
na platfor-
mie RPL 
tylko w za-
kładce „U-
zgodnienia”  
O uwagi po-
proszono 
Stowarzysze
nie Urzędni-
ków Stanu 
Cywilnego 

        10 
 

     1 
w 
zakładce 
„Uzgodnie
nia”, że 
nie wno-
szą uwag 

 Nie, ale 
interesariusze 
nie przedstawili 
uwag. 

Po 127 dniach 
 
Opisowy (3 str) z 
odniesieniem do 
otrzymanych 
uwag w ramach 
opiniowania. 
Formalnych 
konsultacji 
publicznych nie 
było. 

Zorganizowano 
7.11.18 . 
tylko z udziałem 
przedstawicieli 
instytucji 
państwowych, ale 
interesariusze nie 
przedstawili uwag. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318500


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

8. Projekt ustawy o 
uchyleniu ustawy o 
specjalnym podatku 
węglowodorowym oraz 
o zmianie niektórych 
innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
550 
 
25.07.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawa 
uchwalona 
11.09.19. 
 
Większość  
dokumentacji 
z posiedzenia 
Stałego Komi-
tetu RM i Ra-
dy Ministrów 
upubliczniono 
06.09.19. 

Minister 
Finansów 
 

26.10.18 29.11.19 238 Bez         1     13 
 

   1 + 1 
zgłoszenie 
lobbingo-
we 
(PGNiG) 

      Nie Po 225 dniach (w 
pakiecie prze-
słanym do Sejmu) 
przedstawiono 
tabelę z uwagami 
wraz z odniesie-
niem się do nich, 
którą nazwano 
Raportem z  
konsultacji  

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 

9. Ustawa o Morskim 
Funduszu Rozwoju 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
553 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
29.11.18 

Minister 
Gospodarki 
Morskiej i 
Żeglugi 
Śródlądo-
wej 

08.10.18 29.11.19  Bez         1 
Do OSR 
dołączono 
Raport 
„Specjalisty
czne bada-
nia statysty-
czne w prze-
myśle sto-
czniowym” 

   35       0         Nie Koniec konsultacji 
04.01.19. 
do 21.10.19. 
      Nie 
opublikowano 
 

 brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318550
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318550
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318550
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318550
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318553
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318553
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318553
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318553
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

10. projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
wspieraniu rozwoju 
usług i sieci 
telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
651 
 
28.05.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawę 
uchwalono 
30.08.19. 
 
Rozstrzyg-
nięcie Rady 
Ministrów o-
publikowano 
41 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 
do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano mater-
iałów z posie-
dzenia Stałe-
go Komitetu 
RM z wyją-
tkiem proje-
ktu ustawy, 
który  opubli-
kowano  
04.06.19  

Minister 
Cyfryzacji 

15.11.16. 03.12.18. 176 Bez         1 
Bardzo ob-
szerny OSR 

  30 16 + 7 
opinii 
 
W OSR z 
18.03.19. i 
w Rapor-
cie z kon-
sultacji 
wymienio
no 31 pod 
miotów 

      Nie Raport 
opublikowano na 
stronach 
sejmowych 
28.05.19 -  146 
dni po zakończe-
niu konsultacji. 
 
Cytat z Raportu: 
„Ze względu na 
ilość [288] oraz 
charakter uwag, 
omówienie tych 
uwag oraz stano-
wisk Ministerstwa 
zostanie ograni-
czone do syntet-
ycznego podsu-
mowania.” 

 brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318651
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318651
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318651
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318651


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

11. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
przekształceniu prawa 
użytkowania 
wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
702 
 
04.12.18. 
wysłany do 
Sejmu 
Rada Ministr. 
11.12.18. !!! 
zdecydowała 
o przekazaniu 
projektu do 
Sejmu 
Uchwalony 
06.12.18 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 
 
 
„Schowany 
projekt” 
 

27.11.18 04.12.18. 
 
 
Najstarszy 
ujawniony 
dokument 
ma datę 
26.11.18 

  1 Bez Tryb 
odrębny 
 
Projekt 
przyjęto 
obiegowo, 
bez konsul-
tacji i opi-
niowania 

Tryb 
odrębny 

Tryb 
odrębny 

Tryb odrębny 
 
„Schowany 
projekt” 
 

Tryb odrębny   
 
 
 „Schowany 
projekt” 
 

Tryb odrębny 

12. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku od towarów i 
usług oraz ustawy - 
Ordynacja podatkowa 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
705 
 
10.06.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawę 
uchwalono 
04.07.19. 
 
Rozstrzyg-
nięcie Rady 
Ministrów o-
publikowano 
29 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Finansów 
 

26.10.18 04.12.18. 188 Bez         1 
 

   24    16 + 1 
zgłoszenie 
lobbingo-
we 
(PGNiG) 

        Nie 
 

Po 96 dniach 
- jako „Raport z 
konsultacji” 
przedstawiono 
połączono tabelę 
z zestawieniem 
uwag wraz odnie-
sieniem się do 
nich 

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 
        
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318702
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318702
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318702
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318702
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

13. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
707 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
27.02.19 

Minister 
Sprawiedli
wości 

14.02.18 04.12.18.  Bez         1 
 

  16        2 –
związków 
zawodo-
wych ( w 
tym jedna 
o braku 
uwag) 

        Nie 
 

Koniec konsultacji 
20.12.18. 
do 21.10.19. 
        Nie 

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 
        
 

14. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych 
innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
806 
 
21.02.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
19.07.19. 

Minister 
Sprawiedli
wości 

15.11.18 05.12.18. 78 Bez          1     14 
 
Sądy 44 
dni 

      3 Nie, 
ale 30.01.19 
upubliczniono 
tabele z 
zestawieniem 
uwag wraz 
odniesieniem 
się do nich 

Nie przygotowano 
Do projektu 
połączono tabelę 
z zestawieniem 
uwag wraz 
odniesieniem się 
do nich 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318707
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318707
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318707
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318707
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318806
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318806
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318806
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318806


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

15. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
950 
 
03.07.19 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzy-
gnięcie Rady 
Ministrów 
opublikowano 
70 dni po 
przesłaniu 
projektu do 
Sejmu 
do 21.10.19. 
brak pozo-
stałej doku-
mentacji z 
posiedzenia 
RM. 

Minister 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

20.09.18 10.12.18 205 Bez         1 
umieszczo-
no informa-
cję czego 
dotyczy 
projekt 

  30 1 z uwa-
gami + 
1 o braku 
uwag  + 
1 popiera-
jąca. 
 
W Rapor-
cie z kon-
sultacji 
wymienio
no jeszcze 
uwagi o-
trzymane  
od 
obywatela 

       Nie   Po 55 dniach 
 
Raport wymienia 
do kogo wysto-
sowano zapro-
szenie oraz kto 
przedstawił 
uwagi. Nie 
omawia ich, ale 
do raportu 
dołączono tabelę 
z zestawieniem 
uwag wraz 
odniesieniem się 
do nich 

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318950
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318950
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318950
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

16. Ustawa o zmianie 
ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12319
102 
 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
22.01.19 

Minister 
Zdrowia 

07.12.18 13.12.18  Bez         1 
 

     7 
„z uwagi 
na waż-
ny inte-
res pu-
bliczny, 
wynika-
jący z re 
alizacji  
§ 1 ust. 
7 Poro-
zumie-
nia za-
wartego 
..między 
Ogólnop
olskim 
Związkie
m Zawo-
dowym 
Pielęgni
arek i 
Położny
ch i Na-
czelną 
Izbą 
Pielęgni
arek i 
Położ-
nych a 
Ministre
m Zdro-
wia i 
NFZ...” 

       11         Nie Koniec konsultacji 
21.12.18. 
do  21.10.19. 
Nie opublikowano 

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319102
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319102
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319102
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319102


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

17. Projekt ustawy o 
dostępności 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12319
302 
 
 
28.06.19 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzy-
gnięcie Rady 
Ministrów 
opublikowano 
67 dni po 
przesłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 
 

19.12.18 20.12.18 190 Bez        2 
W raporcie 
z konsultacji 
napisano, że 
1 i 23.10.18. 
odbyły się 
dwa spot-
kania kon-
sultacyjne z 
przedstawi-
cielami ad-
ministracji 
publicznej i 
organizacji 
pozarządow
ych zajmują-
cymi się sta-
tutowo te-
matyką 
dostępności 

   32       0 
W 
raporcie z 
konsulta-
cji wymie-
niono 34 
podmioty, 
które 
przesłały 
uwagi 

       Nie 
Jako odpowiedz 
zamieszczono 
raport z 
konsultacji 

Po 134 dniach 
 
Obszerny (38 str.) 
raport narracyjny 
zawierające zbio-
rcze opisowe 
omówienie otrzy-
manych uwag 
wraz z odniesie-
niem się do nich. 
Przygotowano też 
tabele z uwagami 

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319302
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319302
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319302
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319302


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

18. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza 
przez statki oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12319
500 
 
29.07.19 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
16.10.19. 
 
Dokumenta-
cję z posie-
dzenia Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
45 dni, a roz-
strzygnięcie 
Rady Mini-
strów 16 dni 
po przekaza-
niu projektu 
do Sejmu 

Minister 
Gospodarki 
Morskiej i 
Żeglugi 
Śródlądo-
wej 

26.05.17. 31.12.18 210 Bez         1 
 

30      0 
Choć z 
Raportu z 
konsultacj
i wynika, 
że było 
ich 14 

      Nie Po  60 dniach. 
1 strona opisu kto 
przedstawił uwa-
gi, do której dołą-
czono tabelę z 
zestawieniem 
uwag wraz odnie-
sieniem się do 
nich 

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319500
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

19. Projekt ustawy 
zmieniającej ustawę o 
zmianie ustawy o 
płatnościach w ramach 
systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12319
650 
 
08.01.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
17.01.19 
 
Rozstrzyg-
nięcie Rady 
Ministrów o-
publikowano 
37 dni, a de-
cyzję Komi-
tetu Stałego 
RM 22 dni po 
wysłaniu pro-
jektu do 
Sejmu 

Minister 
Rolnictwa i 
Rozwoju 
Wsi 

03.01.19 04.01.19.  4 Bez Tryb 
odrębny 
bez 
konsultacji, 
opiniowa-
nia i 
uzgodnień 

Tryb 
odrębny 

Tryb 
odrębny 

Tryb odrębny 
 
W OSR: „z 
uwagi na pilną 
potrzebę 
wejścia w 
życie..” 

Tryb odrębny Tryb odrębny 

20. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12319
700    
 
20.08.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
11.09.19. 

Minister 
Zdrowia 

20.12.18. 07.01.19. 225 Bez         1 
 

  14 
„z 
dniem 
9 lutego 
2019 r. 
ma być 
stosowa
ne roz-
porządz
enie 
delego-
wane 
Komisji 
(UE) 

    32           Nie Po 112 dniach 
 
Jako Raport 
przedstawiono 
tabelę 
zestawiającą 
otrzymane uwagi 
wraz z 
odniesieniem się 
do nich. 

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319650
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319650
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319650
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319650
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319700
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319700
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319700
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319700


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

21. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – 
Kodeks karny skarbowy 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12319
850 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
14.06.19 

Minister 
Sprawiedli
wości 

30.12.16. 10.01.19.  Bez         1 
 

   14 
bez 
uzasa-
dnienia 

      7 
(jeden 
podmiot 
przesłał 3 
pisma)  
+ 2 zgło-
szenia 
lobbingo-
we 

       Nie Po 71 dniach 
opublikowano 
tabelę z zesta-
wieniem uwag 
wraz odniesie-
niem się do nich 

13.03.19. 
zorganizowano 
konferencję 
uzgodnieniową, w 
której wzięły 
udział wyłącznie 
instytucje rządowe 

22. Projekt ustawy o 
uregulowaniu 
niektórych spraw w 
związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii 
Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej bez 
zawarcia umowy, o 
której mowa w art. 50 
ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12319
905 
 
 
05.03.19. 
wysłany do 
Sejmu 
 
Uchwalony 
15.03.19 
 
 
Decyzję RM 
opublikowa-
no 05.04.19. 

Minister 
Spraw We-
wnetrznych 
i Admini-
stracji 

01.03.19 11.01.19 53 Bez W Raporcie 
z konsultacji 
stwierdzono 
że projekt 
był podda-
ny konsul-
tacjom 
publicznym, 
ale na plat-
formie RPL 
nie opubli-
kowano 
żadnej do-
kumentacji 

W Ra-
porcie z 
konsulta
cji 
stwier-
dzono 
że pro-
jekt był 
podda-
ny kon-
sulta-
cjom 
publicz-
nym, 
ale na 
platfor-
mie RPL 
nie opu-
blikowa
no żad-
nej do-
kumen-
tacji 

       0 
W 
Raporcie z 
konsultacj
i stwier-
dzono że 
w trakcie 
 konsulta-
cji publi-
cznych, 
żaden 
podmiot 
nie przed-
stawił 
uwag, ale 
na plat-
formie 
RPL nie 
opubliko-
wano żad-
nej doku-
mentacji 

      Nie 
 
W Raporcie z 
konsultacji 
stwierdzono że 
w trakcie 
 konsultacji 
publicznych, 
żaden podmiot 
nie przedstawił 
uwag, ale na 
platformie RPL 
nie opubliko-
wano żadnej 
dokumentacji 

Raport 
narracyjny, ale z 
opiniowania 
opublikowano 
04.03.19., ale nie 
znana jest data 
zakończenia 
konsultacji. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319850
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319850
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319850
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319850
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319905
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319905
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319905
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319905


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

23. Projekt ustawy – 
Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo 
zamówień publicznych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12320
354 
 
12.07.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
11.09.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opu-
blikowano 19 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu. 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzeń 
Komitetu Sta-
łego RM i 
większości z 
Rady 
Ministrów   

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

20.12.18 24.01.19 169 Bez        1 
Konsultowa
ny łącznie z 
projektem 
ustawy – 
Prawo 
zamówień 
publicznych 

    21 7 + 3 o 
braku 
uwag 
 
Większość 
zamieszcz
onych 
pism do-
tyczyła 
uwag do 
projektu 
stawy – 
Prawo za-
mówień 
publicz-
nych 

NIE 
12.03.19 i 
26.03.19. 
upubliczniono 
zestawienie   
otrzymanych 
uwag wraz  
krótkim 
odniesieniem 
się do nich 

Po 62 dniach 
Opisowy raport z 
opisaniem 
przyjętych uwag. 
Raport dotyczy 
obu projektów 
 

Tak – 13-15.03.19 
– wspólne z 
instytucjami 
rządowymi, 
zaproszono 
wszystkich 
autorów uwag do 
projektu. 
 
Uzgodnienia 
dotyczyły obu 
projektów 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

24. Projekt ustawy - Prawo 
zamówień publicznych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12320
355 
 
12.07.19. 
wysłany do 
Sejmu. 
Uchwalony 
11.09.19. 
 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzeń 
Komitetu Sta-
łego RM i 
oraz Rady 
Ministrów, z 
wyjątkiem 
rozstrzygnię-
cia, które 
upbliczniono 
19 dni po wy-
słaniu pro-
jektu do 
Sejmu. 

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

20.12.18 24.01.19 169 Bez         3 
1) prekon-
sultacje od 
10.17. – 
debaty, 
warsztaty. 
2) konsulta-
cje konce-
pcji 06 –
07.18. 
3) konsulta-
cje projektu 

konsulta
-cje 
projektu 
     21 

70 + 2  o 
braku 
uwag 
W OSR z 
05.04.19. 
napisano, 
że uwagi 
otrzyma-
no od bli-
sko 130 
podmio-
tów. 
Pisma zo-
stały upu-
blicznione 
w bardzo 
niechlujny 
sposób 

NIE 
12.03.19 i 
26.03.19. 
upubliczniono 
zestawienie   
otrzymanych 
uwag wraz  
krótkim 
odniesieniem 
się do nich 

Po 62 dniach 
Opisowy raport z 
opisaniem 
przyjętych uwag. 
Raport dotyczy 
obu projektów. 
 

Tak – 13-15.03.19 
–  wspólne z 
instytucjami 
rządowymi, 
zaproszono 
wszystkich 
autorów uwag do 
projektu. 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

25. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12320
402 
 
12.02.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
22.02.19 
 
Decyzję RM 
opublikowa-
no 05.04.19. 

Minister 
Rolnictwa i 
Rozwoju 
Wsi 

24.01.19 30.01.19 12 Bez Tryb 
odrębny 
bez 
konsultacji,  
opiniowa-
nia i 
uzgodnień 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

W OSR: „Z uwagi 
na pilną potrzebę 
wejścia w życie 
projektowanej 
ustawy (marzec 
2019 r.) oraz ..... 
proponowane 
regulacje w za-
kresie instrumen-
tów finansowych 
nie dotyczą ... 
ostatecznych 
odbiorców” 

Tryb odrębny 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320402


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

26. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12320
403 
 
14.05.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.05.19 
 
Prezydent 
ustawy nie 
podpisał; 
18.06.19 
skierował ją 
do Trybunału 
Konstytucyj-
nego 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mi-
nistrów opu-
blikowano 55 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu 
Do 21.10.19 
nie opubliko-
wano mater-
iałów z posie-
dzenia Stałe-
go Komitetu 
RM  

Minister 
Sprawiedli
wości 

 wpisany 
09.05.19 
 
UD528 

25.01.19. 109 Bez          2 
gdyż 
05.04.19. 
przedstawio
no nowy, 
zmieniony 
projekt. 
 
  

  14 + 14       13 
do wersji I 
        5 
do wersji 
II 
 

    NIE 
 
Projekt ustawy 
nie był przed-
miotem prac 
Komisji Praw-
niczej, ani Sta-
łego Komitetu 
RM. Oznacza to, 
że w praktyce 
zastosowano 
tryb odrębny 
(art.99 Regula-
minu pracy 
RM), choć nie 
dopełniono wa-
runku niezbęd-
nego do jego 
zastosowania – 
wyrażenia zgo-
dy na jego za-
stosowanie 
przez „Prezesa 
Rady Ministrów 
albo działające-
go z jego upo-
ważnienia Se-
kretarza Rady 
Ministrów” (art. 
100). 

Koniec I 
konsultacji 
14.02.19. 
Koniec I 
konsultacji 
19.04.19. 
NIE opublikowano 
 
w praktyce 
zastosowano tryb 
odrębny 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 
 
w praktyce 
zastosowano tryb 
odrębny 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320403
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320403
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320403
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320403


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

27. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska 
oraz ustawy o Inspekcji 
Handlowej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12320
900 
 
31.05.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
16.10.19. 
 
Rozstrzygnie-
cie Rady 
Ministrów 
opublikowano 
38 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu  Do 
21.10.19 nie 
opublikowa-
no reszty do-
kumentów z 
RM 

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

23.11.18 14.02.19. 106 Bez            1 ? 
W OSR 
napisano: 

„Przed o-

pracowa-
niem pro-
jektu usta-
wy Min. 
Przedsiębior
czości i 
Technologii 
dokonało 
roboczych 
konsultacji i 
zorganizowa
ło spotkania 
z polskimi 
producenta
mi kotłów 
na paliwo 
stałe (sty-
czeń – ma-
rzec 2018 
r.).  

      0 
 
W OSR z 
26.03. 
napisa-
no, że 
planuje 
się kon-
sultacje 
publicz-
ne m.i. z 
organiza
cjami 
ekologi-
cznymi 
ale ich 
nie ogło 
szono. 

  0       Nie Nie 
przedstawiono 

Odbyła sie 
14.03.19. 
wyłącznie z 
przedstawicielami 
resortów. 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320900
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320900
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320900
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320900


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

28. Projekt ustawy o 
systemie rekompensat 
dla sektorów i 
podsektorów 
energochłonnych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
157 
 
26.06.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
opublikowano 
49 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 
do 21.10.19. 
brak pozo-
stałych doku-
mentów z 
Rady 
Ministrów 

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

26.10.18 19.02.19 127 Bez      0 
 
OSR: prowa-
dzono „robo 
cze pre-kon-
sultacje z 
przemysłem 
energo- 
chłonnym” 

Bez kon 
sultacji 
 
OSR: 
„koniecz
-ność 
wejścia 
w życie 
projektu 
z począt 
kiem 
2019 
roku” 
(Sic!) 

Bez kon-
sultacji 

Bez konsultacji Bez konsultacji Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321157
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321157
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321157
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321157


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

29. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku dochodowym 
od osób fizycznych i 
ustawy o pracy na 
morzu 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
172 
 
28.06.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
09.08.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
opublikowano 
67 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzeń 
Komitetu Sta-
łego RM i 
pozostałych z 
Rady 
Ministrów   

Minister 
Gospodarki 
Morskiej i 
Żeglugi 
Śródlądo-
wej 

18.02.19 21.02.19. 127 Bez        2 
W OSR:  
przed upu-
blicznienie
m „projekt 
został zao-
piniowany 
przez powo-
łany przez  
Zespół Trój-
stronny ds. 
Żeglugi i Ry-
bołówstwa 
Morskiego 
zespół 
roboczy...” 

   19 
W OSR z 
16.05.1
9 napi-
sano, że 
trwały 
31 dni. 
Gdyby 
tak było, 
to  „ra-
port z 
konsulta
cji” upu-
blicznio
no 
przed 
ich za-
kończe-
niem. 

4 + 1 o 
braku 
uwag 

Nie, ale 
13.02.19 
wszystkim, 
którzy przed-
stawili uwagi 
przesłano doku-
ment nazwany 
Raportem z 
konsultacji 

Po 2 dniach 
Upubliczniono 
tabelę zestawia-
jącą otrzymane 
uwagi wraz z 
krótkim odnie-
sieniem się do 
nich, który 
nazwano 
Raportem z 
konsultacji 

. 
Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321172
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321172
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321172
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321172
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

30. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o jakości 
handlowej artykułów 
rolno-spożywczych 
 
Projekt wycofano, 
najprawdopodobniej 
11.05.19. – pociąga za 
sobą duże wydatki z 
budżetu 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
205 
 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
03.06.19. 

Minister 
Rolnictwa i 
Rozwoju 
Wsi 

24.11.17. 25.02.19.  Bez           1 
W OSR: „Nie 
wymagał 
prekonslta-
cji 

   30       7 
 

Nie Nie opublikowano Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

31. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy - Prawo 
pocztowe oraz ustawy - 
Prawo 
telekomunikacyjne 
 
 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
207 
 
14.08.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
30.08.19. 
 
Dokumenta-
cję z posie-
dzeń Komi-
tetu Stałego 
RM i z Rady 
Ministrów  
opublikowano 
13 i 23 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Infrastru-
ktury 

05.12.18 25.02.19 170 Bez           1 
Choć na 
początku 
kwietnia 
2019 
powstała II 
zmieniona 
wersja 

   21        1 
 

TAK, ale uwagi 
przedstawił 
tylko jeden 
podmiot Poczta 
Polska 
 

Po 56 dniach 
 
Raport narracyj-
ny, omówiono 
otrzymane uwagi 
od Poczty 
Polskiej. Nie było 
konsultacji II 
wersji!. 

brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321205
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321205
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321205
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321205
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321207
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321207
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321207
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321207


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

32. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
postępowaniu 
egzekucyjnym w 
administracji oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
208 
 
06.08.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
11.09.19. 
 
Dokumenta-
cję z posie-
dzeń Komi-
tetu Stałego 
RM i Rady 
Ministrów  
opublikowa-
no  30 i 31 dni 
po wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Finansów 
 

17.11.17 25.02.19 162 Bez           1 
Choć na 
początku 
kwietnia 
powstała II 
wersja 
projektu. 
Została ona 
4.04.19 za-
prezentowa
na przedsta-
wicielom 
Zw. Zawo-
dowych  

  18 
 
W OSR 
przeka-
zanym 
do 
Sejmu 
napisa-
no, że 
trwały 
30 dni 

25 + 5 o 
braku 
uwag 
 
Kilka pod-
miotów 
przedsta-
wiało też 
uwagi do 
II wersji 

TAK, ale 
wyłącznie 5 Zw. 
Zawodowym                           

Po 144 dniach w 
pakiecie 
dokumentów 
przekazanych do 
Sejmu 
 
Obszerny (62 str.) 
raport 
narracyjny, w 
którym 
omówiono 
otrzymane uwagi 
i w przypadku nie 
przyjęcia ich 
podano krótkie 
uzasadnienie. 
Uwagi 
pogrupowano 
autorami, a nie 
tematyką – nie 
wiele różni się od 
tradycyjnej Tabeli 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 
 
Z raportu z 
konsultacji wynika, 
że zorganizowano 
spotkania z 
niektórymi 
(dwoma) 
interesariuszami. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321208
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321208
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321208
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321208


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

33. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – 
Kodeks karny 
 
UC147 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
215 
 
11.04.19. 
wysłany do 
Sejmu 
02.07.19. wy-
słano autopo-
prawkę 
Uchwalony.... 
 
Decyzję RM 
opublikowa-
no 29 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Sprawiedli
wości 

14.02.19. 27.02.19 43 Bez Tryb 
odrębny 
 
bez konsul-
tacji,  opi-
niowania i 
uzgodnień 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 
„w związku ze 
wszczęciem 
przez KE 
postępowania 
w sprawie 
naruszenia ....” 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321215
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321215
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321215
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321215


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

34. Projekt ustawy o 
uregulowaniu 
niektórych spraw 
związanych z 
uznawaniem kwalifikacji 
zawodowych w związku 
z wystąpieniem 
Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii 
Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej bez 
zawarcia umowy, o 
której mowa w art. 50 
ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
253 
 
05.03.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
15.03.19 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opu-
blikowano 
miesiąc po 
przesłaniu do 
Sejmu i 21 po 
uchwaleniu 
ustawy 

Minister 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

01.03.19. 04.03.19. 
opubliko-
wano 
pierwszy 
dokument 

 1 Bez Tryb 
odrębny 
 
bez konsul-
tacji,  opi-
niowania i 
uzgodnień 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

35. Projekt ustawy 
zmieniającej ustawę o 
sposobie obliczania 
wartości rocznego 
produktu krajowego 
brutto 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
256 
 
31.07.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
.......... 

Główny 
Urząd 
Statysty-
czny 

06.11.18. 11.03.19. 
opubliko-
wano 
pierwszy 
dokument 

142 Bez           1    14         0        
ale z Ra-
portu z 
konsulta-
cji wynika, 
że nikt nie 
zgłosił 
uwag 

         Nie, ale z 
Raportu z kon-
sultacji wynika, 
że nikt nie 
zgłosił uwag 

Po 128 dniach, 
opubilokwano na 
stronach Sejmu 1-
stronicowy Raport 
z konsultacji z 
informacją, że 
nikt nie zgłosił 
uwag 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej, 
ale z Raportu z 
konsultacji wynika, 
że nikt nie zgłosił 
uwag 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321253
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321253
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321253
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321253
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321256
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321256
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321256
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321256


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

36. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych 
innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
260 
 
09.07.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cia Rady 
Ministrów  
opublikowano  
56 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Energii 

24.01.19. 28.02.19. 131 Bez           1 „Skróce-
nie ter-
minu 
konsulta
cji do 7 
dni ka-
lendarz
owych 
uzasadn
ione jest  
koniecz
nością 
wejścia  
w życie 
projekto
wanych 
przepisó
w przed 
upływe
m ter-
minu 
wynika-
jącego z 
art. 192 
ust. 1 
ustawy 
o OZE. 

58 + 8 
zgłoszeń 
w trybie 
ustawy 
lobbingow
ej + 1 
pismo o 
braku 
uwag 

    Nie 
ale 22.05.19 
opublikowano 
tabelę z 
uwagami wraz z 
odniesieniem 
się do nich 

Po 90 dniach 
 
Bardzo skrótowo 
poinformowano o 
tematyce 
najważniejszych 
uwag. 

26.03.19  
zorganizowano 
konferencję 
uzgodnieniową, z 
udziałem podmio-
tów biorących 
udział w 
konsultacjach 
publicznych 
(informacja z 
Raportu z 
konsultacji) 

37. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
268 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
18.04.19 

Minister 
Edukacji 
Narodowej 

01.03.19. 01.03.19.  Bez           1     21         1 
 

           Nie Koniec konsultacji 
22.03.19. 
do 21.10.19. 
nie opublikowano 

rak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321268
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321268
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321268
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321268
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=12
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=12
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=12


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

38. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
drogach publicznych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
273 
 
05.03.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
15.03.19 
 
Dokumenta-
cja z Komite-
tu Stałego RM 
opublikowa-
na 18.04.19., 
a  Rozstrzyg- 
nięcie RM 
05.04.19 – 
miesiąc po 
przesłaniu do 
Sejmu i 21 dni 
po uchwale-
niu ustawy 

Minister 
Infrastru-
ktury  
 
„Schowany 
projekt” 
upublicznio
ny na RPL 
w dniu 
wysłania go 
do sejmu 

27.02.19. 05.03.19. 
 
najstarszy 
upublicz-
niony 
dokument 
ma datę 
27.02.19. 

  1 Bez           0 
OSR: „pro-
jektowana 
ustawa ma 
na celu po-
wierzenie 
czynności 
związanych 
z rozwojem 
elektroni-
cznego sy-
stemu po-
boru opłaty 
elektroni-
cznej pod-
miotowi 
państwowe
mu w spo-
sób, który 
nie będzie 
miał wpły-
wu na użyt-
kowników 
systemu, 
nie przewi-
duje się pro-
wadzenia 
konsultacji 
publicznych
” 

„Scho-
wany 
projekt” 
bez kon-
sultacji, 
opinio-
wania i 
uzgo-
dnień 
 

„Scho-
wany 
projekt” 
 

„Schowany 
projekt” 
 

„Schowany 
projekt” 
 

„Schowany 
projekt” 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321273
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321273
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321273
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321273
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

39. Projekt ustawy o 
zasadach prowadzenia 
działalności przez 
niektóre podmioty 
rynku finansowego ze 
Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 
Północnej oraz 
Gibraltaru w związku z 
wystąpieniem z Unii 
Europejskiej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
274 
 
05.03.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
15.03.19 
 
Ustalenie Ko-
mitetu Stałe-
go RM opubli-
kowane 
18.04.19., a  
Rozstrzyg- 
nięcie RM 
05.04.19 – 
miesiąc po 
przesłaniu do 
Sejmu i 21 po 
uchwaleniu 
ustawy 

Minister 
Finansów 
 
„Schowany 
projekt” 
upublicznio
ny na RPL 
w dniu 
wysłania go 
do sejmu 

01.03.19. 05.03.19 
 
najstarszy 
upublicz-
niony 
dokument 
ma datę 
25.02.19. 

  1 Bez       0 
 
OSR: „Z 
uwagi na 
pilność 
projektu 
odstąpiono 
od przepro-
wadzenia 
konsultacji 
publicznych
” 

„Scho-
wany 
projekt” 
bez kon-
sultacji, 
opinio-
wania i 
uzgo-
dnień 
 

„Scho-
wany 
projekt” 
 
tryb 
szczegól-
ny 

„Schowany 
projekt” 
 
 
W OSR z 04.03. 
powołano się na 
tryb szczególny 

„Schowany 
projekt” 
 
 
tryb szczególny 

„Schowany 
projekt” 
 
 
 
tryb szczególny 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321274
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321274
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321274
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321274


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

40. Projekt ustawy o 
jednorazowym 
świadczeniu pieniężnym 
dla emerytów i 
rencistów w 2019 r. 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
290 
 
26.03.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
04.04.19 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opubli 
kowano 19 
dni po prze-
słaniu do Sej-
mu i 12 po 
uchwaleniu 
ustawy 

Minister 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

07.03.19. 07.03.19. 19 Bez           1        21 
Ale pro-
jekt 
przeka-
zano do 
sejmu 2 
dni 
przed 
upływe
m ter-
minu za 
kończe-
nia kon-
sultacji 

        0 
 

        Nie 
 

Nie 
opublikowano, 
choć szef CAS 
zwracał uwagę na 
jego brak. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321290
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321290
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321290
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321290
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

41. Projekt ustawy o 
systemie instytucji 
rozwoju oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
291 
 
27.05.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawę u-
chwalono 
04.07.19. 
 
Decyzję Stałe-
go Komitetu 
opublikowano 
15 dni, a roz-
strzygnięcie 
Rady Mini-
strów 42 dni 
po wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

14.12.17. 07.03.19. 81 Bez         1    17 
Lewia-
tan i 
NSZZ 
„S” wy-
razili o-
burze-
nie z po-
wodu 
nie 
przestrz
egania 
należ-
nych im 
ustawo-
wo ter-
minów 

       2 – 
partnerów 
społecz-
nych 
 
 

        Nie 
 

Po 49 dniach 
Upubliczniono na 
stronach Sejmu. 
W opisowym 
raporcie bardzo 
skrótowo 
odniesiono się do 
otrzymanych 
uwag. 
 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321291
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321291
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321291
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321291


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

42. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
295 
 
03.04.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
26.04.19 
 
Materiały z 
Stałego Komi-
tetu RM opu-
blikowano 50 
dni, a roz-
strzygnięcie 
Rady Mini-
strów 37 dni 
po wysłaniu 
do Sejmu  

Minister 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

07.03.19. 08.03.19. 25 Bez         1    21         1 
pismo in-
formujące 
o braku 
uwag, a 
partnerzy 
społeczni 
w ramach 
„opiniowa
nia” po-
parli pro-
popowa-
ne zmiany 

        Nie 
Ale w piśmie na 
posiedzenie RM 
poinformowano
, że wpłynęło  
tylko jedno pi-
smo informują-
ce o braku uwag 

Koniec konsultacji 
29.03.19. 
 
Nie opublikowa-
no, ale w OSR 
poinformowano, 
że nie wpłynęły 
żadne uwagi ani 
opinie. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321295
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321295
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321295
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321295
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

43. Projekt ustawy o 
Funduszu rozwoju 
przewozów 
autobusowych o 
charakterze 
użyteczności publicznej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
317 
 
07.05.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.05.19 
 
Materiały z 
Rady Mini-
strów udostę-
pnione 1 i 3 
dni, a roz-
strzygnięcie  
34 dni po wy-
słaniu do 
Sejmu 

Minister 
Infrastru-
ktury  
 

13.03.19. 13.03.19. 65 Bez 1, choć były 
2 wersje 

 
„...z uwagi 
na konie-
czność pil-
nego proce-
dowania ... 
projektu nie 
był on roz-
patrywany 
przez Komi-
sję Wspólną 
Rządu i 
Samorządu 
Terytorialne
go.” 

   14        0 
 
W Rapor-
cie z kon-
sultacji 
wymienio
no 27 
podmio-
tów, któ-
re złożyły 
uwagi 

         Nie 
 

Po 42 dniach 
 
Raport wymienia 
podmioty, które 
poproszono o 
uwagi oraz te 
(27), które 
przesłały. 
Zapowiedzianą w 
nim tabelę zbio-
rczą z uwagami 
wraz  z odniesie-
niem się do nich 
opublikowano 
07.05.19 na 
stronach 
sejmowych 
 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

44. Projekt ustawy o 
gwarantowanych przez 
Skarb Państwa 
ubezpieczeniach 
eksportowych oraz o 
zmianie ustawy o Banku 
Gospodarstwa 
Krajowego 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
327 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
16.05.19 

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

26.10.18. 14.03.19.  Bez  1 22 1 + 2 o 
braku 
uwag 

           Nie 
 

Koniec konsultacji 
05.04.19. 
do 21.10.19. 
Nie 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

45. Projekt ustawy o 
ochronie roślin przed 
agrofagami 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
356 

Minister 
Rolnictwa i 
Rozwoju 
Wsi 

24.11.17. 19.03.19  Bez 1 21 4 + 4 o 
braku 
uwag 

Nie, ale 02.09. 
opublikowano 
zestawienie 
uwag wraz z 
odniesieniem 
się do nich 
 

Koniec konsultacji 
09.04.19. 
do 21.10.19. 
Nie upubliczniono 

10.05.19. 
zorganizowano 
oddzielną 
konferencję 
uzgodnieniową na 
którą zaproszono 
podmioty, które 
zgłosiły uwagi 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321317
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321317
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321317
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321317
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321327
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321327
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321327
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321327
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321356
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321356
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321356
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321356


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

46. Projekt ustawy o 
Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
357 

Minister 
Rolnictwa i 
Rozwoju 
Wsi 

24.11.17. 19.03.19  Bez 1 21        19 
7 + 4 o 
braku 
uwag 

Nie, ale 02.09. 
opublikowano 
zestawienie 
uwag wraz z 
odniesieniem 
się do nich 

Koniec konsultacji 
09.04.19. 
do 21.10.19. 
Nie 

10.05.19. 
zorganizowano  
oddzielną 
konferencję 
uzgodnieniową na 
którą zaproszono 
podmioty, które 
zgłosiły uwagi  

47. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
360 
 
16.04.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
26.04.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mi-
nistrów udo-
stępnione 24 
dni, a ustale-
nie Stałego 
Komitetu RM 
52 dni po wy-
słaniu do 
Sejmu 

Minister 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

19.03.19 19.03.19 28 Bez 1 21 0  
choć w ra-
porcie z 
konsulta-
cji napisa-
no, że o-
trzymano 
uwagi od 
28 pod-
miotów 

Nie upubli-
czniono 

Po 7 dniach 
Raport opisowy. 
Szeroko uzasa-
dnia przyczynę 
odrzucenia naj-
częściej zgłasza-
nej uwagi. 
Ponieważ do 
21.10.19   nie  
upubliczniono 
pism z uwagami 
nie można 
stwierdzić, czy i 
jakie były inne 
uwagi.      

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321357
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321357
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321357
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321357
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321360
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321360
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321360
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321360
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

48. Projekt ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w celu 
ograniczenia obciążeń 
regulacyjnych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
366 
 
12.07.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
31.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opu-
blikowano 19 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  doku-
mentacji z 
posiedzeń Ko-
mitetu Stałe-
go RM oraz 
pozostałych z  
Rady 
Ministrów   

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

20.03.19 20.03.19 114 Bez          3 

Prekonsulta

cje + 2 razy 

kosultacje 

dwu wersji 

W OSR na-

pisano: 

„Konsulta-

cje robocze 

przeprowa-

dzono ze 

Związkiem 

Rzemiosła 

Polskiego .... 

oraz Federa-

cją Konsu-

mentów ...” 

21 +7 
 

Bardzo 
obszer-
ny OSR 

81 + 3 
zgłoszenia 
lobbingo-
we    do 
wersji I 

 
3  

do wersji 
II   

Nie, ale 
06.05.19. 
opublikowano 
tabelę 
zestawiającą 
otrzymane 
uwagi wraz z 
odniesieniem 
sie do nich do 
wersji I,  
a 12.06.19. do 
wersji II 
 

Po 93 dniach 
 
Krótki, zdawkowy 
raport, do któ-
rego dołączono 
tabelę zestawia-
jącą otrzymane 
uwagi wraz z 
odniesieniem sie 
do nich. 
 
Pierwsze upubli-
cznienie tych 
dokumentów 
dokonało się na 
stronie sejmowej. 
 

Na 25.04.19 
zaplanowano kon-
ferencję uzgodnie-
niową, na którą za-
proszono instytu-
cje rządowe, publi-
czne i partnerów 
społecznych. 

Do 21.10.19 
 brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 
dla podmiotów, 
które wzięły udział 
w konsultacjach 
publicznych 

49. Projekt ustawy o 
nieletnich 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
373 

Minister 
Sprawiedli
wości 

21.02.19. 20.03.19  Bez 1 30 18 + 6 o 
braku 
uwag      

         Nie 
 

Koniec konsultacji 
19.04.19.            
do 21.10.19 
Nie 

zorganizowano 2 
konferencje 
uzgodnieniowe 
(30.05. i 07.06.) 
oraz dwa spotka-
nia uzgodnieniowe 
(17.06. i 11.07.), 
ale wyłącznie z 
udziałem instytucji 
rządowych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

50. Projekt ustawy o 
rozstrzyganiu sporów 
dotyczących 
podwójnego 
opodatkowania oraz 
zawieraniu uprzednich 
porozumień cenowych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
385 
 
23.08.19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.10.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
opublikowano 
14 dni po wy-
słaniu proje-
ktu do Sejmu 

Minister 
Finansów 
 

18.03.19. 22.03.19. 154 Bez 1 21 7 + 5 o 
braku 

uwag + 6 
„zgłoszeń 
lobbingo-

wych”        

      Nie 
ale 10.07. w 
zakładce „Od-
niesienie się do 
otrzymanych 
uwag”  opubli-
kowano raport z 
konsultacji, do 
którego dołą-
czono tabelę 
zestawiającą 
otrzymane 
uwagi wraz z 
odniesieniem 
sie do nich  

Po 89 dniach 
opublikowano 
bardzo krótki 
raport z konsul-
tacji, do którego 
dołączono tabelę 
liczącą 90 str. 
zestawiającą 
otrzymane uwagi 
wraz z odniesie-
niem sie do nich 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

51. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o Karcie 
Polaka 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
394 
 
02.04. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.05.19. 
 
Decyzję Kom. 
Stałego  RM 
opublikowa-
no 16 dni a 
rozstrzygnię-
cie RM 38 dni 
po przesłaniu 
do Sejmu 

Szef 
Kancelarii 
Prezesa RM 

07.03.19. 26.03.19. 7 Bez Na wniosek 
Szefa KPRM 
pominięto 
etap kon-
sultacji, opi-
niowania i 
uzgodnień, 
choć wnio-
sku o tryb 
odrębny nie 
złożono 

pominię
-to etap 
konsul-
tacji, 
opinio-
wania i 
uzgo-
dnień, 

 Na wniosek 
Szefa KPRM 
pominięto etap 
konsultacji, opi-
niowania i 
uzgodnień, 
choć wniosku o 
tryb odrębny 
nie złożono 

Na wniosek Szefa 
KPRM pominięto 
etap konsultacji, 
opiniowania i 
uzgodnień, choć 
wniosku o tryb 
odrębny nie 
złożono 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321394
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321394
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321394
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321394


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

52. ustawa zmianie ustawy 
o udostępnianiu 
informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w 
ochronie środowiska 
oraz o ocenach 
oddziaływania na 
środowisko oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
402 
 
09.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opubli-
kowano 64 
dni po prze-
słaniu proje-
ktu do Sejmu 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzeń 
Komitetu Sta-
łego RM oraz 
reszty doku-
mentacji z   
Rady 
Ministrów   

Generalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska 

07.03.19 26.03.19. 105 Bez 1 21       9 
-uwagi o-
publiko-
wano 8 
dni po wy 
słaniu pro 
jektu do 
Sejmu 
W rapor-
cie z kon- 
sultacji 
napisano, 
że otrzy-
mano 
uwagi od 
12 pod-
miotów 

Nie, ale 8 dni po 
wy słaniu pro 
jektu do Sejmu 
opublikowano 
tabelę zesta-
wiającą otrzy-
mane uwagi 
wraz z odniesie-
niem się do 
nich 
 

Po 57 dniach 
Narracyjny raport 
z omówieniem 
najważniejszych 
uwag, do którego 
dołączono tabelę 
zestawiającą  
uwagi, ale tylko 
otrzymanych w 
ramach 
opiniowania 
(głównie od 
Regionalnych 
Dyrekcji Ochrony 
Środowiska) wraz 
z odniesieniem się 
do nich.  

6.05.19 
zorganizowano 
konferencję 
uzgodnieniową, 
ale tylko dla 
przedstawicieli 
instytucji 
publicznych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321402
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321402


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

53. Projekt ustawy o 
minimalnej odległości 
dla planowanego 
przedsięwzięcia sektora 
rolnictwa, którego 
funkcjonowanie może 
wiązać się z ryzykiem 
powstawania 
uciążliwości zapachowej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
413 
 

Minister 
Środowiska 

29.03.19. 29.03.19.  Bez 1 10 
W OSR 
brak 
uzasad-
nienia 
dla skró 
cenia 
terminu
W piś-
mie za-
praszają
-cym do 
konsulta
cji: „ter-
min.. zo 
stał skró 
cony ze 
względu 
na wa-
żny  inte 
res pu-
bliczny” 

  20 + 2 o 
braku 
uwag 
W rapor-
cie z kon- 
sultacji 
napisano, 
że otrzy-
mano 
uwagi od 
74 pod-
miotów 

          Nie 
 

Po 72 dniach 
Bardzo lakoni-
czny, do którego 
dołączono tabelę 
zbiorczą z uwa-
gami wraz  z od-
niesieniem się do 
nich 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

54. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
445 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
26.07.19 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 
 

21.03.19. 03.04.19.  Bez 1 30         0 
W rapor-
cie z kon-
sultacji 
napisano, 
że otrzy-
mano 
uwagi od 
38 pod-
miotów 

Nie, ale 
07.06.19 
opublikowano 
raport z konsul-
tacji wraz z 
tabelą zbiorczą 
z odniesieniem 
się do 608 
uwag. 
 

Po 35 dniach. 
Omówiono 
najważniejsze 
uwagi i wskazano 
jaka była decyzja 
wnioskodawcy. 
Dołączono tabelę 
zbiorczą z 608 
uwagami wraz  z 
odniesieniem się 
do nich 

 Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321413
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321413
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321413
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321413
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321445
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321445
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321445
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321445


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

55. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
453 
 
12.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opu-
blikowano 33 
dni po prze-
słaniu proje-
ktu do Sejmu 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzeń 
Komitetu Sta-
łego RM oraz 
pozostałej z  
Rady 
Ministrów   

Minister 
Energii 

04.04.19. 05.04.19. 98 Bez 1 13 
 

W OSR 
zadeklar
owano 
14 dni 
Brak u-
zasad-
nienia 
dla skró 
cenia 
terminu 
konsul-
tacji 

16 Nie, ale 
30.05.19 
opublikowano 
obszerny raport 
z konsultacji i 
tabelę z 
uwagami. 

Po 37 dniach 
opublikowano 
obszerny (47 str.) 
narracyjny raport 
z konsultacji oraz 
tabelę z uwagami. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

56. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania 
cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
454 
 

Minister 
Sprawiedli
wości 

22.03.19. 05.04.19.  Bez 1 14 30 + 6 o 
braku 
uwag       

 Nie, ale 
15.05.19. (przed 
konferencja 
uzgodnieniową) 
opublikowano 
tabelę z uwa-
gami wraz ze 
stanowiskiem 
MS. 

Po 67 dniach 
opublikowano 
bardzo lakoni-
czny raport, do 
którego dołączo-
no tabelę zbior-
czą z uwagami 
wraz  z odniesie-
niem się do nich. 

17.05.19  
zorganizowano  
wspólną 
konferencję 
uzgodnieniową z 
udziałem 
wszystkich 
interesariuszy 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321453
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321453
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321453
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321453
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321454


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

57. projekt ustawy o 
zmianie ustawy – 
Kodeks karny 
 
UD498 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
495 
 
11.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.10.19. 
 
Dokumenty z 
posiedzenia   
Rady Mini-
strów  opu-
blikowano 11 
dni. a roz-
strzygnięcie 
RM 20 dni po 
wysłaniu pro-
jektu do 
Sejmu   

Minister 
Sprawiedli
wości 

22.03.19. 10.04.19. 92 Bez 1 14 0 
 

Wśród do-
kumen-
tów prze-
kazanych 
do Sejmu 
jest zesta-
wienie 
otrzyma-
nych u-
wag od 6 
podmio-
tów 

        Nie 
 

Po 78 dniach w 
pakiecie doku-
mentów prze-
kazanych do 
Sejmu znajduje 
się Raport z 
konsultacji, w 
którym wymie-
niono instytucje, 
do których 
zwrócono się o 
przedstawienie 
uwag i opinii. Do 
tego „raportu” 
dołączono tabelę, 
zestawiającą 
uwagi otrzymane  
od 6 podmiotów 
w ramach konsul-
tacji publicznych 
oraz od 4 podmio-
tów w ramach 
opiniowania. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321495
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321495
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321495
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321495


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

58. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz 
ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w 
administracji 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
497 
 
 
07.10. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony.... 
 

Minister 
Sportu i 
Turystyki 

05.04.19. 10.04.19. 180 Bez           0    
Udostępnio
ny wyłą-
cznie w za-
kładce „Opi 
niowanie”, 
choć w OSR 
z 10.04.19 
napisano, że 
projekt zo-
stanie 
przedstawio
ny do kon-
sultacji pu-
blicznych z 
terminem 
30 
dniowym 

   ?        0    
 

        Nie 26.09.19 
opublikowano 
raport z 
konsultacji 
publicznych i 
opiniowania, w 
którym 
omówiono jedną 
uwagę 
przedstawioną 
przez PARP 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321497
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321497
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321497
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321497


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

59. Projekt ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w celu 
usprawnienia procesu 
wydatkowania środków 
finansowych w ramach 
systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz w 
ramach działań objętych 
zintegrowanym 
systemem zarządzania i 
kontroli 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
500 
 
06.08. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
30.08.19. 
 
Dokumenty z 
posiedzenia   
Stałego 
Komitetu RM 
oraz Rady 
Ministrów  
opublikowano 
24 dni. a roz-
strzygnięcie 
RM 8 dni po 
wysłaniu pro-
jektu do 
Sejmu    

Minister 
Rolnictwa i 
Rozwoju 
Wsi 

18.04.19 11.04.19 117 Bez 2 
29.05.19 

przedstawio
no II wersję 

projektu 

19 + 14 2 + 6 o 
braku 

uwag do 
wersji I  
1 + 2 o 
braku 

uwag do 
wersji II          

Nie 
 

Po 35 dniach od 
zakończenia 
konsultacji II 
wersji projektu 
opublikowano 
narracyjny raport 
z konsultacji, w 
którym 
omówiono 
otrzymane uwagi 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321500
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321500


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

60. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
transporcie kolejowym 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
502 
 
12.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
30.09.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opubli-
kowano 33 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu    
Do  21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzenia 
Stałego Komi-
tetu RM oraz  
pozostałych z 
Rady 
Ministrów   

Minister 
Infrastru-
ktury  
 

27.03.19. 12.04.19. 91 Bez OSR: 
„przedmiot 
regulacji o-
bejmuje wy-
łącznie 
zmiany w 
zakresie 
wewnę-
trznej orga-
nizacji i  
funkcjono-
wania na-
czelnych or-
ganów 
administra-
cji rządowej 
nie ma po-
trzeby prze-
prowadza-
nia konsul-
tacji publi-
cznych.” 

    0   0 bez konsultacji  bez konsultacji bez konsultacji 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321502
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321502
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321502
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321502
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

61. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy Prawo 
budowlane oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
551 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 
 

04.04.19. 12.04.19.  Bez 1 21        0    
+ 1 zgło-
szenie 
lobbingo-
we 
W rapor-
cie z kon-
sultacji na 
pisano, że 
otrzyma-
no 421 
uwag, ale 
nie napi-
sano od ja 
kich pod-
miotów 

Opublikowano 
odpowiedz na 
uwagi przedsta-
wione w zgło-
szeniu 
lobbingowym. 
  
Ponadto, w  
zakładce „Od-
niesienie się do 
otrzymanych 
uwag”  opubli-
kowano raport 
z konsultacji, w 
którym omó-
wiono  najwa-
żniejsze uwagi 

Po 40 dniach 
 
Omówiono w nim 
najważniejsze 
uwagi, ale nie 
napisano od ja-
kich podmiotów 
je otrzymano. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

62. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
refundacji leków, 
środków spożywczych 
specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
564 
 
07.05. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.05.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opubli-
kowano 20 
dni, a ustale-
nie Stałego 
Komitetu RM 
43 dni po 
przesłaniu do 
Sejmu 

Minister 
Zdrowia 

20.12.18. 14.04.19 23 Bez 1 5 
ze 
wzglę-
du na 
koniecz
ność pil-
nej mo-
dyfikacji 
przepi-
sów 

14 
W 

Raporcie z 
konsultacj
i podano, 
że uwagi 
przedsta-
wiło 19 

podmio-
tów 

          Nie 
 

Po 7 dniach 
 
Raport wymienia 
podmioty, które 
poproszono o 
uwagi oraz te 
(19), które 
przesłały.  
Załącznikiem jest 
tabela zbiorczą z 
uwagami wraz z 
odniesieniem się 
do nich.  
 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321564
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321564
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321564
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321564


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

63. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo 
geodezyjne i 
kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
574 
 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 
 

14.09.18. 15.04.19  Bez 1 14    36 + 1 o 
braku 
uwag 

        Nie 
W  zakładce 
„Odniesienie się 
do otrzymanych 
uwag”  opubli-
kowano raport 
z konsultacji, w 
którym omó-
wiono  najwa-
żniejsze uwagi 

Po 46 dniach 
opublikowano 
raport narra-
cyjny, w którym 
omówiono najwa-
żniejsze przyjęte 
oraz odrzucone 
uwagi. 

 Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

64. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
ustanowieniu 
"Programu modernizacji 
Służby Więziennej w 
latach 2017-2020" 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
575 
 
 Wysłany do 
Sejmu 
04.06.19 
Ustawę 
uchwalono 
04.07.18. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opu-
blikowano 26 
dni po prze-
słaniu proje-
ktu do Sejmu 

Minister 
Sprawiedli
wości 

21.03.19. 30.05.19   
umieszczo
no pier-
wszy do-
kument 

5 Bez Tryb 
odrębny 
 
„projekt ma 
na celu 
zwiększenie  
środków z 
rezerwy 
celowej..” 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny, 
tryb obiegowy 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

65. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
Służbie Więziennej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
576 

Minister 
Sprawiedli
wości 

04.03.19 15.04.19  Bez OSR: „ze 
względu na 
zakres regu-
lacji odstą-
piono od 
przeprowa-
dzenia kon-
sultacji pu-
blicznych.” 

Bez 
konsul-
tacji 

 Bez konsultacji Bez konsultacji Bez konsultacji 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321575
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321575
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321575
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321575
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321576
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321576
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321576
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321576


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

66. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o jakości 
handlowej artykułów 
rolno-spożywczych oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
578 
 
Wysłany do 
Sejmu 
23.09.19 
Ustawę 
uchwalono.... 
 
Rozstrzygnię-
cie  Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
23 dni po 
przekazaniu 
projektu do 
sejmu 

Minister 
Rolnictwa i 
Rozwoju 
Wsi 

26.03.19. 16.04.19. 160 Bez 1 14 
W okre-
sie Wiel-
kiejnocy 

  1 + 2 o 
braku 
uwag 

Nie 
upubliczniono 
 

Po 146 dniach w 
pakiecie 
dokumentów 
przesłanych do 
Sejmu 
Raport 
narracyjny, ale 
otrzymano uwagi 
od jednego 
podmiotu. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321578
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321578
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321578
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321578


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

67. Projekt ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 
wdrażaniem rozwiązań 
e-zdrowia 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
592 
 
Wysłany do 
Sejmu 
11.07.19 
Ustawę 
uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie  Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
20 dni po 
przekazaniu 
projektu do 
sejmu i 12 po 
uchwaleniu 
ustawy. 

Minister 
Zdrowia 

18.04.19. 17.04.19. 85 Bez 1 14 
W okre-
sie Wiel-
kiejnocy 
Partne-
rzy spo-
łeczni 
dostali 
30 dni. 
 

       0 
W Rapor-
cie z kon-
sultacji 
podano, 
że uwagi 
przedsta-
wiło 28 
podmio-
tów 

        Nie 
 

Po 55 dniach 
 
Bardzo 
lakoniczna 
informacja o 
uczestnikach 
konsultacji, do 
której dołączono 
tabelę zbiorczą z 
uwagami wraz z 
odniesieniem się 
do nich.  

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321592
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321592
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321592
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321592


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

68. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo 
celne oraz niektórych 
innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
604 

Minister 
Finansów 
 

19.04.19. 19.04.19.  Bez    1 14 
W okre-
sie Wiel-
kiejnocy 
„wąski 
zakres 
wprowa
dzanych
zmian..” 
OSR: 
„wpro-
wadza-
ne usta-
wą regu-
lacje nie 
dotyczą 
kontrow
ersyjnej 
materii i 
nie po-
winny 
budzić 
zastrze-
żeń w 
środowi
sku go-
spodar-
czym” 

3 + 1 o 
braku 
uwag 

Nie, ale w 
zakładce „Od-
niesienie się do 
otrzymanych 
uwag”  opubli-
kowano tabelę 
zestawiającą 
otrzymane 
uwagi wraz z  
odniesieniem 
sie do nich, 
którą nazwano 
Raportem z 
konsultacji 

Po 54 dniach  
opublikowano 
tabelę zestawia-
jącą otrzymane 
uwagi wraz z  
odniesieniem sie 
do nich, którą 
nazwano 
Raportem z 
konsultacji 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321604
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321604
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321604
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321604


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

69. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze 
oraz niektórych innych 
ustaw 
 
 
Ostatni dokument 
umieszczono 03.07.19 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
605 
 

Minister 
Środowiska 

08.11.18 19.04.19.  Bez 1 10! 
W okre-
sie Wiel-
kiejnocy 
„pilne 
procedo
wanie 
wynika 
... z ko-
nieczno-
ści prze-
ciwdzia-
łania 
procede
-rowi  
nielegal
nego 
wydoby-
cja bur-
sztynu.” 

17 +1 
umieszczo
ny w „opi-
niowaniu” 

        Nie 
 

Koniec konsultacji 
29.04.19 
do 21.10.19 
Nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

70. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
ubezpieczeniach 
obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym 
Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych oraz 
ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
616 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
21.06.19 

Minister 
Finansów 
 

21.03.19 24.04.19.  Bez        1 
choć po 
konferencji 
uzgodninio
wej powsta-
ła nowa II 
wersja 
projektu 

   16 
OSR: „Z 
uwagi 
na nie-
liczne 
zmiany i 
umożli-
wienie 
KNF 
pilnej 
inter-
wencji.” 

  4 ( w tym 
dwa z 

UKNF) + 2 
o braku 
uwag 

      Nie Po 27 dniach 
Jako raport z 
konsultacji 
przedstawiono 
wyłącznie tabelę 
zbiorczą z 
uwagami wraz z 
odniesieniem się 
do nich. 

W OSR napisano, 
że 24.05.19 
zorganizowano 
wspólną 
konferencję 
uzgodnieniową z 
udziałem 
instytucji, które 
przesłały uwagi.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321605
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321605
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321605
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321605
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321616
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321616
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321616
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321616


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

71. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy 
 
Z opinii RCL z 10.05.19: 
„RCL dodatkowo zwraca 
uwagę, że do Sejmu RP 
zostały skierowane w 
ostatnim czasie dwa 
rządowe projekty no-
welizacji Kodeks rodzi-
nny i opiekuńczy (druki 
sejmowe nr 3295 i 
3254). Cząstkowe oraz 
częste zmiany nie sprzy-
jają zachowaniu spój-
ności oraz stabilności 
Kodeksu rodzinnego 
oraz opiekuńczego.” 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
619 
 
27.06. 19. 
wysłany do 
Sejmu. 
Uchwalony 
161019. 
 
Rozstrzygnię-
ciea RM opu-
blikowano 68 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu. 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzenia 
Stałego 
Komitetu RM  

Minister 
Sprawiedli
wości 

22.03.19 24.04.19. 64 Bez             1   14 
w trak-
cie tzw. 
week-
endu 
majowe
-go 

1 + 8 o 
braku 
uwag 

TAK – 
odpowiedz 
listowna, ale 
uwagi zgłosił 
tylko 1 podmiot 

Po 49 dniach 
opublikowano 
tabelę, w której 
omówiono jedną 
otrzymaną 
uwagę, którą 
nazwano 
Raportem z 
konsultacji  
 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321619
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321619
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321619
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321619


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

72. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
systemie oświaty i 
ustawy - Prawo 
oświatowe 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
620 
 
Wysłany do 
Sejmu 
24.04.19. 
Uchwalony 
25.04.19 
 
Na platformie 
RCL do  
21.10.19      
udostępniono 
tylko projekt i 
opinię MSZ 
(25.04.19) bez 
decyzji RM 

Szef 

Kancelarii 

Prezesa RM 

do 
21.10.19       
do 
Wykazu 
prac.... nie 
wpisany.             

25.04.19. 
 
 

- 1 Bez Formalnie 
Tryb od-
rębny, ale 
faktycznie 
"Schowana
"  

  Formalnie Tryb 
odrębny, ale 
faktycznie 
"Schowana"  

  

73. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
Agencji Mienia 
Wojskowego oraz 
ustawy o 
zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
625 
 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
25.04.19 

Minister 

Spraw We-

wnetrznych 

i Admini-

stracji 

09.04.19 25.04.19  Bez umieszczo-
ny wyłącz-
nie w zakła-
dce „Uzgod-
nienia” 
 
W OSR nie 
ma nic o 
planowa-
nych kon-
sultacjach 

     

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321620
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321620
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321620
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321620
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321625
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321625
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321625
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321625


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

74. Projekt ustawy 
zmieniającej ustawę o 
zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
628 
 
Wysłany do 
Sejmu 
24.04.19. 
Uchwalony 
16.05.19. 
 
Dokumenty z 
Stałego Komi-
tetu RM upu-
bliczniono 
dzień, a roz-
strzygniecie 
RM 4 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 

Zdrowia 

18.04.19 25.04.19. 
Najstarszy 
dokument 
ma datę 
17.04.19 

-1 Bez „Schowany 
projekt” 
Tryb 
odrębny 
W OSR: „Z 
uwagi na 
pilny chara-
kter prac..” 

„Schow
any 
projekt” 
Tryb 
odrębny 
 

„Schowa-
ny 
projekt” 
Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

„Schowany 
projekt” 
Tryb odrębny 
 

„Schowany 
projekt” 
Tryb odrębny 
 

75. Projekt ustawy o 
świadczeniu dobry start 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
645 

 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
29.04.19 

Minister 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

26.04.19 29.04.19  Bez            1 
Opublikowa
-no infor-
mację o tym 
co zawiera 
projekt 

   21         0               NIE         Koniec konsultacji 
20.05.19 
do 21.10.19           
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321628
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321628
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321628
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321628
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321645
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321645
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321645
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321645
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

76. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
Polskiej Akademii Nauk 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
658 
 
11.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawę 
uchwalono 
16.10.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
opublikowano 
20 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu. 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzenia 
Stałego Komi-
tetu RM oraz 
pozostałych 
dokumentów 
z posiedzenia  
Rady 
Ministrów 

Minister 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

05.04.19. 30.04.19. 72 Bez            1 
Choć na po-
czątku lipca 
przygotowa
no II okrojo-
ną do spraw 
minimalne-
go wynagro-
dzenia pra-
cowników 
placówek 
PAN wersję 
projektu 

  27  8 + 7 w 
zakładce 
„Opinio-
wanie”  
+2 o bra-
ku uwag           

Nie, ale w 
zakładce „Od-
niesienie się do 
otrzymanych 
uwag”  opubli-
kowano Raport 
z konsultacji 
wraz z tabelę 
zestawiającą 
część otrzy-
manych uwag z 
lapidarnym  
odniesieniem 
sie do nich.  

Po 30 dniach 
opublikowano 
krótki Raport z 
konsultacji wraz z 
tabelę zesta-
wiającą część 
otrzymanych 
uwag z lapidar-
nym  odniesie-
niem sie do nich. 
Odniesiono się 
tylko do uwag 
dotyczących 
minimalnego 
wynagrodzenia 
pracowników 
placówek PAN, a 
więc do II wersji 
projektu 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321658
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321658
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321658
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321658
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=31
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=31
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=31
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=31


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

77. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
pracowniczych planach 
kapitałowych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
690 
 
Wysłany do 
Sejmu 
07.05.19.  
Uchwalono 
16.05.19  
 
Dokumenta-
cję z posie-
dzenia RM 
opublikowa-
no 1 dzień, a 
pierwsze roz-
strzygnięcie 
34 dni i dru-
gie 54 dni po 
wysłaniu pro-
jektu do 
Sejmu 

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

do 
21.10.19            
W 
Wykazie 
prac.... 
brak  
 

08.05.19. -1 Bez "Schowany
projekt"  
W uzasad-
nieniu napi-
sano: „Pro-
jekt był pro-
wadzony 
jako część 
projektu u-
stawy o sy-
stemie in-
stytucji roz-
woju oraz o 
zmianie nie-
których in-
nych ustaw 
(dalej „pro-
jekt UD 
336”). Patrz 
poz. 40. 

  0  "Schowany 
projekt"  
- wyodrębniony 
z projektu 
ustawy o 
systemie 
instytucji 
rozwoju oraz o 
zmianie niektó-
rych innych 
ustaw (dalej 
„projekt UD 
336”). Patrz 
poz. 40. 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321690
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321690
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321690
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321690


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

78. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
systemie 
powiadamiania 
ratunkowego 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
695 
 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
16.05.19 

Minister 

Spraw We-

wnetrznych 

i Admini-

stracji 

09.04.19. 10.05.19.  Bez          0 
Opublikowa
ny wyłącz-
nie w zakła-
dce „Uzgod-
nienia”  
W OSR z 
25.04.19 
napisano: 
„Projekt zo 
stanie prze 
słany do 
konsultacj
i publicz-
nych i opi-
niowania z 
14-dnio-
wym ter-
minem na 
zgłaszanie 
uwag.” 

     ?  
   W OSR 
z 25.04. 
napisa-
no: 
„Projekt 
zo stanie 
przesła-
ny do 
konsulta
cji publi-
cznych i 
opinio-
wania z 
14-dnio-
wym 
termi-
nem na 
zgłasza-
nie 
uwag.” 

    

79. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
zarządzaniu kryzysowym 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
696 
 

Rządowe 

Centrum 

Bezpieczeń-

stwa 

10.05.19. 10.05.19.  Bez        1 
choć 19.06. 
opublikowa
ni II wersje 
projektu 

  17       13                           
 

Nie,  
ale 06.06. opu-
blikowano tabe-
lę zestawiająca 
otrzymane uwa-
gi. Był to doku-
ment przygoto-
wany na konfe-
rencję uzgod-
nieniową 

Koniec konsultacji 
27.05.19 
do 21.10.19                              
nie opublikowano 

13.06.19. zorgani-
zowano wspólną 
konferencję 
uzgodnieniową z 
udziałem 
podmiotów, które 
przedstawiły 
uwagi 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321695
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321695
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321695
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321695
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321696
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321696
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321696
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321696


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

80. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
finansach publicznych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
699 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
18.06.19 

Minister 
Finansów 

 

29.03.19 11.05.19,  Bez         1 
 

  23 od 4 pod-
miotów   + 
2 o braku 
uwag                    

        Nie Koniec konsultacji 
03.06.19 
do 21.10.19                         
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

81. Projekt ustawy o 
uregulowaniu 
niektórych spraw w 
związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii 
Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej na 
podstawie umowy, o 
której mowa w art. 50 
ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
706 

 
Wysłany do 
Sejmu 
14.05.19.  
Uchwalony 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opubli-
kowano 47 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu 
Do 21.10.19                          
na platformie 
RPL opubliko-
wano tylko 
dokumentację 
z posiedzenia 
Rady Mini-
strów.  

Minister 

Spraw Za-

granicznych 

06.05.19 14.05.19 
 
 

1 Bez      0 
Ze względu 
na chara-
kter zawar-
tych w nim 
rozwiązań 
projekt nie 
wymaga 
przeprowa-
dzenia kon-
sultacji pu- 
blicznych 
 

  Ze względu na 
charakter zawa-
tych w nim 
rozwiązań 
projekt nie 
wymaga prze-
prowadzenia 
konsultacji pu- 
blicznych 
 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321699
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321699
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321699
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321699
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321706
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321706
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321706
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321706


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

82. Projekt ustawy o 
inwestycjach w zakresie 
budowy portów 
zewnętrznych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
708 
 
Wysłany do 
Sejmu 
03.07.19.  
Uchwalony 
09.08.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie RM opubli-
kowano 62 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu 
Do 21.10.19                          
Na platformie 
RPL nie opu-
blikowano  
dokumentacji 
z posiedzenia 
Rady Mini-
strów.  

Minister 
Gospodarki 
Morskiej i 
Żeglugi 
Śródlądo-
wej 

04.04.19 14.05.19. 50 Bez         0 
Bez konsul- 
tacji, opi-
niowania i 
uzgodnień 
 
Brak jakie-
gokolwiek 
uzasadnie-
nia tej 
decyzji. 
 
W OSR 
przekaza-
nym do 
Sejmu na-
pisano, że 
procedowa
ny w trybie 
odrębnym 

Bez kon 
sultacji, 
opinio-
wania i 
uzgod-
nień 

Bez kon-
sultacji, 
opinio-
wania i 
uzgodnień 

Bez konsultacji, 
opiniowania i 
uzgodnień 
 
 
W OSR przeka-
zanym do Sejmu 
napisano, że 
procedowany w 
trybie 
odrębnym 

Bez konsultacji, 
opiniowania i 
uzgodnień 
 
 
W OSR przekaza-
nym do Sejmu 
napisano, że 
procedowany w 
trybie odrębnym 

Bez konsultacji, 
opiniowania i 
uzgodnień 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321708
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321708
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321708
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321708
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
754 
 
09.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
09.08.19. 
 
Dokumenta-
cję  z posie-
dzenia Sta-
łego Komitetu 
RM oraz Rady 
Ministrów 
opublikowa-
no  15 dni po 
przesłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Finansów 
 

15.05.19 16.05.19 55 Bez            1 
 

  21      36 
+ 1 o 
braku 
uwag 

     Nie,  
ale 27.06. w 
zakładce „Od-
niesienie się do 
otrzymanych 
uwag”  opubli-
kowano  tabelę 
zestawiająca 
otrzymane uwa-
gi, którą nazwa-
no Raportem z 
konsultacji 

Po 21 dniach 
opublikowano  
liczącą 136 str. 
tabelę zestawia-
jąca otrzymane 
uwagi, którą na-
zwano Raportem 
z konsultacji 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
771 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
09.07.19 

Minister 
Infrastru-
ktury  

18.04.19 21.05.19  Bez           1   14      13 + 1 
o braku 
uwag 

    Nie, 
ale w zakładce 
„Odrębna kon-
ferencja z udzia-
łem podmiotów 
publicznych” 
opublikowano 
kilka tabel  za-
wierających 
uwagi otrzyma-
ne od większo-
ści podmiotów 
warz z odniesie-
nie się do nich. 

Koniec konsultacji 
04.06.19 
do 21.10.19                          
 nie 
opublikowano 

 7, 24, 26 i 
28.06.19. 
zorganizowano 
wspólne 
spotkania, na 
które zaproszono 
większość 
podmiotów, które 
zgłosiły uwagi do 
projektu 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321771
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321771
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321771
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321771
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

85. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
transporcie kolejowym 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
775 
 
16.09. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony... 

Minister 
Infrastru-
ktury  

15.05.19 21.05.19 118 Bez      1 
 

  7           
„pilna 
potrze-
ba 
wprowa
dzenia 
zmian..” 

        19 Nie, ale 30.07.. 
w zakładce „Od-
niesienie się do 
otrzymanych 
uwag”  opubli-
kowano  tabelę 
zestawiająca 
otrzymane uwa-
gi wraz z odnie-
sieniem się do 
nich. 

Po 66 dniach  
opublikowano 
bardzo lakoni-
czną informację o 
uczestnikach 
konsultacji, do 
której dołączono 
tabelę zbiorczą z 
uwagami wraz z 
odniesieniem się 
do nich. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

86. Projekt ustawy o Sieci 
Łączności Rządowej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
779 
 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
10.07.19 

Minister 

Spraw We-

wnetrznych 

i Admini-

stracji 

30.11.17. 21.05.19  Bez        0 
Opubliko-
wany wyłą-
cznie w za-
kładce „U-
zgodnienia” 
choć w OSR 
napisano, 
że zostanie 
poddany 
konsulta-
cjom 
publicznym   

         0 
 

   

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321779
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321779
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321779
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321779


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

87. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
informatyzacji 
działalności podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
824 
 
23.08. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.10.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
14 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 

Cyfryzacji 

15.05.19 24.05.19 91 Bez      1 
 

  5          

„Skróce

nie ter-

minu 

wynika 

z har-

mono-

gramu 

proje-

ktu Bu-

dowa i 

rozwój 

Syste-

mu Re-

jestrów 

Państw

owych.” 

    6+3 o 
braku 
uwag 

       Nie,  
ale 14.06. opu-
blikowano tabe-
lę zestawiająca 
otrzymane uwa-
gi.  

Po 41 dniach 
opublikowano 
krótki Raport z 
konsultacji wraz z 
tabelę zestawia-
jącą otrzymane 
uwagi z  odniesie-
niem sie do nich. 

Z Raportu z 
konsultacji wynika, 
że 18.06. 
zorganizowano 
konferencję 
uzgodnieniową, 
na którą zapro-
szono podmioty, 
które zgłosiły 
uwagi do projektu 

88. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
transporcie kolejowym 
oraz ustawy o 
komercjalizacji i 
restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie 
Koleje Państwowe" 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
831 
 

Minister 
Infrastru-
ktury  

14.09.18 24.05.19  Bez         1 
 

    6 
„uzasad
nione 
koniecz
nością 
pilnego 
wdroże
nia po-
stanowi
eń dyre-
ktywy 
Parlame
ntu Eu-
ropej-
skiego i 
Rady..” 

   14 
 
W Rapor-
cie z kon-
sultacji 
wymienio
no 18 pod 
miotów, 
które 
zgłosiły 
uwagi 

Nie, ale 30.07. 
w zakładce „Od-
niesienie się do 
otrzymanych 
uwag”  opubli-
kowano  tabelę 
zestawiająca 
otrzymane uwa-
gi wraz z lakoni-
cznym odniesie-
niem się do 
nich. 

Po 48 dniach  
opublikowano 
bardzo lakoni-
czną informację o 
uczestnikach 
konsultacji, do 
której dołączono 
tabelę zbiorczą z 
uwagami wraz z 
odniesieniem się 
do nich. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321824
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321824
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321824
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321824
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321831
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321831
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321831
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321831
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

89. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 
oraz ustawy o 
działalności leczniczej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
841 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
27.05.19 

Minister 

Zdrowia 

22.05.19 27.05.19  Bez       1 
 

  30        0         Nie Koniec konsultacji 
26.06.19 
do 21.10.19                          
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321841
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321841
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321841
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321841


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

90. Projekt ustawy o 
zatrudnieniu 
wspomaganym 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
843 
 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
28.05.19 

Minister 
Rodziny, 
Pracy i 
Polityki 
Społecznej 

13.05.19 27.05.19  Bez, 
ale 
kon-
sul-
to-
wa-
no 
„ide
ę” 

        3 
W OSR: 
„idea usta-
wowego u-
regulowania 
zatrudnienia 
wspomagan
ego była 
przedmiote
m konsulta-
cji 
w 16 wojew
ództwach w 
trakcie Pro-
jektu pn. 
Konsultacje 
+, realizo-
wanego w 
okresie od 1 
marca 2017 
r. do 31 
marca 2018 
r., w ramach 
Programu 
Operacyjne
go Wiedza 
Edukacja 
Rozwój.... 
Głównym 
celem pro-
jektu było 
przeprowad
zenie pogłę-
bionych 
konsultacji 
społecznych
... 

  14 
 
.. . Zało-
żenia 
projektu 
ustawy 
były o-
mawia-
ne rów-
nież 
m.in. z 
Krajową 
Radą 
Konsult
acyjną 
do 
Spraw 
Osób 
Niepełn
ospraw
nych, 
przedst
awiciela
mi pra-
codawc
ów osób 
niepełn
ospraw
nych i 
zakła-
dów a-
ktywnoś
ci zawo-
dowej 
(czer-
wiec 
2018 r.). 

         0      NIie Koniec konsultacji 
10.06.19 
do 21.10.19                          
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321843
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321843
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321843
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321843
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

91. Projekt ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 
przeniesieniem środków 
z otwartych funduszy 
emerytalnych na 
indywidualne konta 
emerytalne 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
848 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
22.07.19 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 
 

27.05.19 28.05.19  Bez          1 
 

  14 
 
Partne-
rzy spo-
łeczni 
30 dni 

     7 + 2 
zgłoszenia 
lobbingo-
we 

Nie, ale 10.07. 
opublikowano 
Raport z kon-
sultacji, w któ-
rym omówiono 
najważniejsze 
uwagi i przed-
stawiono od-
powiedzi na nie 
ministerstwa. 

Po 29 dniach 
opublikowano 
narracyjny Raport 
z konsultacji, w 
którym omówio-
no najważniejsze 
uwagi i przedsta-
wiono odpowie-
dzi na nie 
ministerstwa. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

92. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
wspieraniu 
termomodernizacji i 
remontów 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
870 
 
16.09. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony... 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
11 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 
 

09.05.19 28.05.19  Bez          1 
 

  21      4          Nie Po 48 dniach  
opublikowano 
bardzo lakoni-
czną informację o 
uczestnikach 
konsultacji, do 
której dołączono 
tabelę zbiorczą z 
uwagami wraz z 
krótkim odniesie-
niem się do nich. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321848
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321848
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321848
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321848
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321870
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321870
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321870
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321870


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

93. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
uzyskiwaniu tytułu 
specjalisty w 
dziedzinach mających 
zastosowanie w 
ochronie zdrowia 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
884 
 
25.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Uchwalony 
16.10.19 
 
Dokumenta-
cję  z posie-
dzenia Rady 
Ministrów 
oraz ustalenia 
Stałego 
Komitetu RM  
opublikowano 
47 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Minister 

Zdrowia 

15.05.19 29.05.19. 57 Bez          1 
 

  14 
W OSR: 
„w zwią-
zku z 
 trudną 
sytuacją 
w ob-
szarze 
psychia-
trii dzie-
ci i mło-
dzieży,.” 

         0 
W Rapor-
cie z kon-
sultacji 
napisano, 
że „zgło-
szono 
kilka 
uwag” 

Nie 
upubliczniono 

Po 30 dniach 
opublikowano 1-
stronicowy „Ra-
port z konsul-
tacji”, w którym 
przedstawiono 
jedną nieuwzglę-
dnioną uwagę. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

94. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
898 
 
 

Minister 

Zdrowia 

05.01.18 31.05.19  Bez            1 
 

  30        0           Nie 
choć w raporcie 
z konsultacji 
wymieniono 30 
podmiotów, 
które przesłały 
uwagi 

Po 113 dniach 
opublikowano 
bardzo lakoni-
czną informację o 
uczestnikach 
konsultacji, do 
której dołączono 
tabelę zbiorczą z 
uwagami wraz z 
krótkim odniesie-
niem się do nich 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321884
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321884
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321884
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321884
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321898
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321898
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321898
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321898


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

95. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu 
emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, 
Służby Ochrony 
Państwa, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby 
Celno-Skarbowej i 
Służby Więziennej oraz 
ich rodzin oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
907 
 
05.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawę 
uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cia Rady Mi-
nistrów opu-
blikowano  
100 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzenia 
Stałego 
Komitetu RM  

Minister 

Spraw We-

wnetrznych 

i Admini-

stracji 

31.05.19 03.06.19 32 Bez         0 
Opublikowa
ny wyłącz-
nie w za-
kładce „U-
zgodnienia” 
 
W OSR 
napisano, 
że projekt 
jest konsul-
towany ze 
związkami 
zawodowy
mi służb, 
których 
dotyczy  

    21 
dla 
zwią-
zków 
zawodo
wych 

       11         
od zwią-
zków za-
wodo-
wych - w 
zakładce 
„Uzgodnie
nia” 
 
W OSR 
napisano, 
że konsul-
towano z 
17 zw. za-
wodowy-
mi 

       Nie Po 11 dniach 
W pakiecie 
dokumentów 
przesłanych do 
Sejmu. 
Raport narracyjny 
przedstawiający 
ważniejsze uwagi, 
z których 
większość 
nieuwzględniono. 

18.06.19                 
zorganizowano 
konferencję 
uzgodnieniową, na 
którą zaproszono 
wyłącznie 
przedstawicieli 
rządu 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321907
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321907
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321907
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321907


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

96. Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
organizacji niektórych 
rynków rolnych oraz 
ustawy o 
przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu 
wykorzystaniu przewagi 
konkraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i 
spożywczymi 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
951 
 
22.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawę 
uchwalono.... 
 
Rozstrzygnię-
cia Rady Mi-
nistrów opu-
blikowano  62 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzenia 
Stałego 
Komitetu RM 

Minister 

Rolnictwa i 

Rozwoju 

Wsi 

11.05.19 05.06.19 47 Bez        0/? 
Opublikowa
ny wyłącz-
nie w za-
kładce „U-
zgodnienia” 
 
W OSR: 
„tematyka... 
ustawy była 
przedmiote
m szeregu 
spotkań i 
konsultacji 
społecznych 
w ramach 
powołanej 
w Minister-
stwie ... gru-
py roboczej 
...” 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 
„rozwiązania 
zaproponowane 
w projekcie u-
stawy stanowią 
odpowiedz na 
oczekiwania 
środowisk rol-
niczych w za-
kresie wzmo-
cnienia ich po-
zycji w łańcuchu 
żywnościowym..
...” 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

97. Projekt ustawy o 
kuratorskiej służbie 
sądowej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
964 
 

Minister 

Sprawiedli

wości 

23.05.19 07.06.19  Bez           1 
 

  30       7          Nie Koniec konsultacji 
07.07.19 
do 21.10.19                          
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321951
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321951
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321951
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321951
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321964
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321964
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321964
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321964


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

98. Projekt ustawy o 
kooperatywach 
mieszkaniowych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
969 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
26.07.19. 

Minister 
Inwestycji i 
Rozwoju 

14.05.19 07.06.19  Bez          2 
OSR: pre-
konsultacje  
18.10.18 r. 
w Kancelarii 
Prezesa Ra-
dy Mini-
strów prze-
prowadzono 
konferencję 
interesariu-
szy 

  21        6            Nie Koniec konsultacji 
28.06.19 
do 2110.19                          
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321969
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321969
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321969
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321969


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

99. Projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
974 
 
11.07. 19. 
wysłany do 
Sejmu 
Ustawę 
uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mini-
strów opubli-
kowano 20 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzenia 
Stałego Komi-
tetu RM oraz 
pozostałej 
dokumentacji 
z posiedzenia 
Rady 
Ministrów 

Przewodni-

czący 

Komitetu 

do spraw 

Pożytku 

Publicznego 

10.06.19 10.06.19 32 Bez         1 
 

     14 
Choć w 
OSR na-
pisano, 
że 
będzie 
21 dni. 
 
Interesa
riusze 
zwracali 
uwagę 
na zbyt 
krótki 
czas 
konsulta
cji  

       3         Nie Po 11 dniach 
opublikowano 
raport narra-
cyjny, którego 
większość (29 str.) 
miała formę 
tabeli 
zestawiającej 
otrzymane uwagi 
wraz z 
odniesieniem się 
do nich. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321974
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321974
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321974
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321974
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2300
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2300
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2300
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2300
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2300
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2300


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

100
. 

Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowych 
ze środków publicznych 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
975 
 

Minister 

Zdrowia 

23.05.19  
 
Pomylono 
nr UD353, 
zamiast 
UD535 

10.06.19  Bez          1 
 

  14 

OSR: 
„koniecz
ność pil-
nego za-
pewnia-
nia 
adresa-
tom 
projekto
wanych 
norm 
nowych 
uprawni
eń w za-
kresie 

leków.” 

         0        Nie Koniec konsultacji 
24.06.19 
do 21.10.19                          
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321975
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321975
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321975
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321975


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

101
. 

Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku dochodowym 
od osób fizycznych, 
ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz ustawy 
o świadczeniach opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12321
981 
 
Wysłany do 
Sejmu 
26.06.19.  
Uchwalono 
04.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mini-
strów opubli-
kowano 69 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu. 
Do 21.10.19. 
nie opubliko-
wano  żadnej 
dokumentacji 
z posiedzenia 
Stałego Komi-
tetu RM 

Minister 
Finansów 
 

17.06.19 11.06.19 15 Bez           1 
 

„w jak 
najkrót-
szym 
czasie” 
 
RM chce 
przyjąć 
projekt 
2.07.19 
- cześć 
„nowej 
piątki 
PIS” 

  8 + 1, że 
przedsta-
wią uwagi 
po prze-
prowadze
niu wew-
nętrznej 
procedury
konsulta-
cyjnej, z 
zachowa-
niem 
ustawo-
wych 
terminów 
+ 1 o bra-
ku uwag 

Upubliczniono 
tylko 
odpowiedz na 
uwagi NSZZ 
„Solidarność” o 
niekonstytucy-
jności zapropo-
nowanych 
rozwiązań 
 

26.06.19                      
opublikowano 
dokument naz-
wany Raportem z 
konsultacji – wraz 
z tabelą przedsta-
wiającą uwagi 
liczy 4 i 1/2 
strony 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

102 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
substancjach 
chemicznych i ich 
mieszaninach oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
023 
 

Minister 

Zdrowia 

13.06.19 19.06.19  Bez          1 
 

  14 
 
koniecz
ność 
pilnego  
dostoso
wania  
prawa 
polskie-
go do u-
nijnego 

    0 
Z raportu 
z konsul-
tacji wyni-
ka, że 
uwagi 
przedsta-
wiły  dwa 
podmioty 

    Nie Po 79 dniach 
upubliczniono 1 
stronicowy raport 
zawierający 
informację o 
podmiotach, 
które przedsta-
wiły uwagi oraz 
dołączono tabelę  
je zestawiającą                 
 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321981
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321981
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321981
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321981
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322023
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322023
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322023
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322023


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

103 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku od towarów i 
usług oraz ustawy – 
Kodeks karny skarbowy 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
050 
 

Minister 
Finansów 
 

18.06.19 24.06.19  Bez           1 
 

  14 
„potrze
ba jak 
najszyb-
szego 
procedo
-wania 
nad pro-
jektem 
ustawy, 
która 
powinna 
wejść w 
życie z 
dniem 1 
stycznia 
2020 r.,” 

       0 
Z pisma 
do Komi-
tetu d/s 
Europej-
skich 
wynika, że 
9 podmio-
tów 
zgłosiło 
uwagi  

           Nie Koniec konsultacji 
03.07.19 
do 21.10.19                          
nie 
opublikowano, 
choć z pisma do 
Komitetu d/s 
Europejskich 
wynika, że raport 
sporządzono. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

104 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
pomocy państwa w 
spłacie niektórych 
kredytów 
mieszkaniowych, 
udzielaniu premii 
gwarancyjnych oraz 
refundacji bankom 
wypłaconych premii 
gwarancyjnych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
057 
 

Minister 

Inwestycji i 

Rozwoju 

18.06.19 26.06.19  Bez           1     21    3 + 1 o 
braku 
uwag 

Tak, ale tylko 
jednemu 
podmiotowi KK 
NSZZ „S” 

Koniec konsultacji 
17.07.19 
do 21.10.19                          
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
070 
 

Minister 

Sprawiedli

wości 

23.05.19 27.06.19  Bez           1 
 
Rozbudowa
-ny OSR 

    14         
bez 
uzasad-
nienia 

   14 + 2 o 
braku 
uwag 
+ 1 z proś-
bą o włą-
czenie w 
prace nad 
projektem 

    Nie, ale 
30.08.19. 
opublikowano 
tabelę zestawia-
jącą otrzymane 
uwagi, którą 
nazwano 
raportem z 
konsultacji 

Po 50 dniach 
Koniec konsultacji 
opublikowano 
tabelę zestawia-
jącą otrzymane 
uwagi, którą naz-
wano raportem z 
konsultacji 
 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322057
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322057
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322057
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322057
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322070
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322070
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322070
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322070


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

106 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku od sprzedaży 
detalicznej 
 
 
Konsekwencja wyroku 
Sądu Unii Europejskiej 
korzystnego dla Polski 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
151 
 
Stan na 
07.10.19 

Minister 
Finansów 
 

02.07.19 01.07.19 
 
pierwsze 
dokumen-
tu   umie-
szczono  
24.07.19    

 Bez    0 
Tryb 
odrębny 
W odpowie-
dzi na uwa-
gę CAS o 
braku skon-
sultowania 
– odpowie-
dziano, że 
„jest konie-
czność za-
bezpiecze-
nia wpły-
wów do 
budżetu 
państwa..” 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322151
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322151
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322151
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322151


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

107 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
dochodach jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
152 
 
Wysłany do 
Sejmu 
18.07.19.  
Ustawę 
uchwalono 
11.09.19. 
 
Rozstrzy-
gnięcie Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
29 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu            
Do 21.10.19    
brak 
jakichkolwiek 
materiałów 
ze Stałego 
Komitetu RM  

Minister 
Finansów 
 

04.07.19 01.07.19 
 
Pierwszy 
dokument 
umieszczo
no 
11.07.19 
w zakład-
ce „Kom-
isja praw-
nicza”    

18 
 
właś
ci-
wie 
7 

Bez W OSR: 
„Nie prze-
prowadzo-
no konsul-
tacji publicz-
nych z uwagi 
na pilny tryb 
prac ..... oraz 
z uwagi na 
fakt, iż doty-
czy on sfery 
działalności 
jednostek 
samorządu 
terytorialne
go w zwią-
zku z tym 
skierowany 
został do za-
opiniowania 
przez Kom-
isję Wspólną 
Rządu i Sa-
morządu Te-
rytorialnego
” 

Tryb 
odrębny 
 
„istnieje 
potrze-
ba pro-
cedowa-
nia ww. 
ustawy 
w trybie 
pilnym” 

Tryb 
odrębny, 
 
Prośbę 
złożono 
09.07.19.   
 

Tryb odrębny Tryb odrębny  Tryb odrębny 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322152
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322152
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322152
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322152


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

108 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
202 
 
Wysłany do 
Sejmu 
12.07.19.  
Uchwalono ... 
 
Rozstrzy-
gnięcie Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
33 dni po wy-
słaniu proje-
ktu do Sejmu            
Do 21.10.19    
brak 
jakichkolwiek 
materiałów 
ze Stałego 
Komitetu RM  

Minister 

Sprawiedli

wości 

11.05.19 02.07.19 
pierwszy 
dokument 
upublicz-
niony 
08.07.19 

4 Bez        0   
„odstąpiono 
od przepro-
wadzenia 
konsultacji 
publicznych 
i uzgodnień 
z uwagi na 
projektowa
ny termin 
wejścia w 
życie usta-
wy,  
01.10.19” 

odstąpi
ono od 
przepro
wadze-
nia kon-
sultacji 
publicz-
nych i 
uzgod-
nień 

 W praktyce 
Tryb odrębny 
 
do 21.10.19    
nie upublicz-
niono pisma z 
wystąpieniem o 
zgodę na zasto-
sowanie trybu 
odrębnego 

W praktyce 
Tryb odrębny 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322202
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322202
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322202
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322202


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

109 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym 
 
 
- projekt dotyczy zmian 
zasad „zachowania się 
uczestników ruchu dro-
gowego,.., w przypadku 
przejazdu pojazdu 
uprzywilejowanego” i 
„w przypadku wykony-
wania manewru zmiany 
pasa ruchu..” 
 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
250 
 
Wysłany do 
Sejmu 
16.09.19.  
Uchwalono 
16.1019. 
 

Minister 

Infrastru-

ktury  

18.06.19 03.07.19 75 Bez      0 
„Ze względu 
na zakres 
przedmioto
wy projek-
towanej 
regulacji, 
nie przewi-
duje się 
przeprowa-
dzenia 
konsultacji 
publicznych” 

„Ze 
względu 
na za-
kres 
przed-
miotowy 
projekto
wanej 
regulacji
, nie 
przewi-
duje się 
przepro
wadze-
nia kon-
sultacji 
publicz-
nych” 

 W praktyce 
Tryb odrębny 
 
do 21.10.19    
nie upublicz-
niono pisma z 
wystąpieniem o 
zgodę na zasto-
sowanie trybu 
odrębnego 
 
CAS napisał: 
wymaga „ uzu-
pełnienia o 
przedstawienie 
szerszego uza-
sadnienia dla-
czego odstąpio-
no od przepro-
wadzenia kon-
sultacji public-
znych projektu” 

W praktyce 
Tryb odrębny 

 

110 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych z 
usuwaniem skutków 
powodzi 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
308 
 
 

Minister 

Spraw We-

wnętrznych 

i Admini-

stracji 

03.06.19 03.07.19  Bez        1 
Upublicznio
ny tylko w 
zakładce U-
zgodnienia. 
 
Przekazany 
do konsul-
tacji tylko 
stowarzy-
szeniom 
samorządo
wym 

     14       0           Nie Koniec konsultacji 
18.07.19 
do 21.10.19                          
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322250
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322250
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322250
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322250
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=23
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322308
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322308
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322308
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322308


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

111 Projekt ustawy o 
ochronie ludności i 
obronie cywilnej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
353 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
04.07.19 

Minister 

Spraw We-

wnętrznych 

i Admini-

stracji 

29.01.18 04.07.19  Bez        1 
Upublicznio
ny tylko w 
zakładce U-
zgodnienia. 
Konsultowa
no 5 dni z 
wybranymi 
związkami 

   0  
ze 
względu 
na pil-
ność 
proje-
ktu 

       0         Nie Koniec konsultacji 
09.07.19 
Do 21.10.19                          
nie opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

112 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz 
finansowaniu 
terroryzmu 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
356 
 
Wysłany do 
Sejmu 
20.08.19.  
Uchwalono 
16.10.19. 
 
Rozstrzy-
gnięcie Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
17 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu            

Minister 
Finansów 
 

02.07.19 04.07.19 47 Bez Tryb 
odrębny 

Tryb 
odrębny 

Tryb 
odrębny 

Tryb odrębny 
 
„ze względu na 

zakres ustawy 

oraz [fakt, że] 

Polska znalazła 

się w procedu-

rze skutkującej 

możliwością 

nałożenia kar 

finansowych w 

przypadku nie-

wdrożenia .... 

dyrektywy 

2015/849” 

faktyczny Tryb 
odrębny 
 
 

Tryb odrębny 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322353
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322353
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322353
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322353
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322356
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322356
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322356
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322356


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

113 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
inwestycjach w zakresie 
terminalu 
regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
450 
 
Wysłany do 
Sejmu 
12.07.19.  
Uchwalono 
09.08.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
33 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu    

Minister 

Energii 

04.07.19 08.07.19 
 
pierwsze 
dokumen-
ty umie-
szczono 
11.07.19 

1 Bez Tryb 
odrębny 
 
„w związku 
z koniecz-
nością pil-
nego przy-
jęcia zapro-
ponowa-
nych roz-
wiązań..” 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

114 Projekt ustawy o 
urzędnikach i 
pracownikach 
administracyjnych 
sądów powszechnych, 
sądów wojskowych oraz 
powszechnych 
jednostek 
organizacyjnych 
prokuratury  

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
550 
 

Minister 

Sprawiedli

wości 

19.06.19 10.07.19 
 
Pierwsze 
dokumen-
ty umie-
szczono 
12.07.19 
w zakład-
ce „Stały 
Komitet 
RM” 

 Bez Tryb 
odrębny 
 
„istnieje pil-
na potrzeba 
całościowej 
regulacji 
statusu...” 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

Tryb odrębny 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322450
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322450
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322450
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322450
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322550
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322550
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322550
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322550


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

115 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
sposobie ustalania 
najniższego 
wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych 
pracowników 
zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
651 
 
Wysłany do 
Sejmu 
11.07.19 
Ustawę 
uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
20 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu i 12 dni 
po uchwale-
niu ustawy  

Minister 

Zdrowia 

04.07.19 11.07.19 
 
Pierwsze 
dokumen-
ty umie-
szczono 
12.07.19 
 
Najstarszy 
dokument 
ma datę 
12.06.19 

0 
a 
wła-
ści-
wie  
-1 

Bez        0 
 
Tryb 
odrębny 
 
W OSR 
napisano, że 
był konsul-
towany z 
partnerami 
społeczny-
mi 

Tryb 
odrębny 
 
„z uwa-
gi na 
pilność” 
 
„Scho-
wany 
projekt” 
 

Tryb 
odrębny 
 
„Schowa-
ny pro-
jekt” 
Najstarszy 
dokument 
ma datę 
12.06.19 

Tryb odrębny 
 
„Schowany 
projekt” 
 

Tryb odrębny 
 
„Schowany 
projekt” 
 

Tryb odrębny 
 
„Schowany 
projekt” 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322651
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322651
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322651
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322651


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

116 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
701 
 
Wysłany do 
Sejmu 
11.07.19 
Ustawę 
uchwalono 
19.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady 
Ministrów 
upubliczniono 
33 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu i 26 dni 
po uchwale-
niu ustawy  

Minister 

Zdrowia 

04.07.19 12.07.19 
 
 
Najstarszy 
dokument 
ma datę 
27.06.19 

0 
a 
wła-
ści-
wie  
-1 

Bez        0 
 
Tryb 
odrębny 
 
W OSR: pil-
na potrzeba 

przeciwdzi
ałania nie-
prawidło-
wościom 
w obrocie 
produkta
mi leczni-
czymi” 

Tryb 
odrębny 
 
 
„Scho-
wany 
pro-
jekt” 
 

Tryb 
odrębny 
 
 
„Schowa-
ny pro-
jekt” 
 
 

Tryb odrębny 
 
 
 
„Schowany pro-
jekt” 
 

Tryb odrębny 
 
 
 
„Schowany pro-
jekt” 
 

Tryb odrębny 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322701
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322701
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322701
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322701


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

117 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
ochronie 
przeciwpożarowej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
710 
 
 
Wysłany do 
Sejmu 
10.07.19 
Ustawę 
uchwalono 
31.07.19. 
 
Do 21.10.19 
upubliczniono 
tylko (w dniu 
uchwalenia 
ustawy) roz-
strzygnięcie 
RM 
 

Minister 

Spraw We-

wnętrznych 

i Admini-

stracji 

09.07.19 12.07.19 
 

0 
a 
wła-
ści-
wie  
-2 

Bez       0 
W OSR: Ze 
względu na 
charakter 
projektowa
nej ustawy 
nie przepro-
wadzono 
konsultacji 
publicznych. 
Projekt za-
kłada zmia-
nę charak-
teru dotych-
czasowych 
uprawnień 
OSP, nie za-
kłada nało-
żenia jakich-
kolwiek no-
wych obo-
wiązków.” 

„Scho-
wany 
pro-
jekt” 
 

„Schowa-
ny 
projekt” 
 

„Schowany pro-
jekt” 
 

„Schowany pro-
jekt” 
 

„Schowany pro-
jekt” 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322710
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322710
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322710
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322710


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

118 Projekt ustawy 
zmieniającej ustawę o 
podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz 
ustawę o zmianie 
ustawy o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
750 
 
Wysłany do 
Sejmu 
26.07.19.  
Uchwalono 
30.08.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mini-
strów upubli-
czniono 19 
dni,  a mate-
riały ze Sta-
łego Komitetu 
RM 61 dni po 
wysłaniu 
projektu do 
Sejmu            

Minister 
Finansów 
 

09.07.19 15.07.19 11 Bez      0 
W OSR z 
11.07.: „Re-
zygnacja z 
poddania 
projektu 
konsulta-
cjom publi-
cznym wyni-
ka z zakresu 
proponowa
nych zmian.. 
są znane o-
pinii publi-
cznej... tzw. 
Nowa 
Piątka PiS” 

 Tryb 
odrębny 

Bez konsultacji Tryb odrębny  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322750
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322750
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322750
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322750


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

119 Projekt ustawy o 
świadczeniu 
uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
850 
 
Wysłany do 
Sejmu 
10.07.19.  
Uchwalono 
31.07.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mini-
strów upubli-
czniono w 
dniu uchwa-
lenia ustawy 
Do 21.10.19    
brak pozo-
stałych do-
kumentów na 
stronie RPL               

Minister 

Rodziny, 

Pracy i 

Polityki 

Społecznej 

02.07.19 17.07.19   0 Bez      0 
W OSR: „.. 
nie został 
przedstawio
ny do  kon-
sultacji pu-
blicznych co 
podyktowa-
ne jest 
względami 
pragmatycz
nymi...” 

  „Schowany pro-
jekt” 
 

„Schowany pro-
jekt” 
 

„Schowany pro-
jekt” 
 

120 Projekt ustawy o 
zawodzie farmaceuty 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
852 
 
Ostatni 
dokument 
umieszczono 
17.07.19 

Minister 

Zdrowia 

17.07.19 17.07.19  Bez         1    21        0       brak Koniec konsultacji 
07.08.19 
do 21.10.19                          
nie opublikowano 

 Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322850
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322850
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322850
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322850
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2000
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

121 Projekt ustawy o 
Państwowej Komisji do 
spraw wyjaśniania 
przypadków czynności 
skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i 
obyczajności, wobec 
małoletniego poniżej lat 
15 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12322
915 
 
Wysłany do 
Sejmu 
16.07.19.  
Ustawę 
uchwalono 
30.08.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mini-
strów upubli-
czniono 29 
dni, a  więk-
szość doku-
mentów ze 
Stałego Komi-
tetu RM oraz  
Rady Mini-
strów  71 dni 
po wysłaniu 
projektu do 
Sejmu 

Wiceprezes 

Rady 

Ministrów 

08.07.19 18.07.19 0 
a 
wła-
ści-
wie 
-2 

Bez      0 BEZ 
 
OSR: 
„potrze-
ba jak 
najszyb-
szego 
rozpo-
częcia 
działal-
ności 
Komisji” 

 „Schowany pro-
jekt” 
 

„Schowany pro-
jekt” 
 

„Schowany pro-
jekt” 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322915
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322915
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322915
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322915


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

122 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 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12323
255 
 

Minister 
Finansów 
 

23.07.19 26.07.19  Bez           1       14    
 
„pilność 
sprawy” 

     1 o 
braku 
uwag 

     Nie, ale 
08.10.19 w 
zakładce 
„odniesienie 
się.. do uwag” 
opublikowano 
Raport z 
konsultacji i 
opinowania 

Po 61 dniach 
opublikowano 
krótki raport z 
informacją, że 
nikt nie wniósł 
uwag. 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

123 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku od czynności 
cywilnoprawnych 
 
 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12323
501 
 

Minister 
Finansów 
 

23.07.19 02.08.19  Bez         1            14 
Noweli-
zacja 
wprowa
dza tyl-
ko jedną 
zmianę, 
ale do-
tyczy 
ona 
„zwolni
enia od 
podatku 
umów 
sprzeda
ży i za-
miany 
walut 
wirtualn
ych..” 

      1 
opubliko-
wana w 
zakładce 
„Opiniow
anie”  
+ 1 o 
braku 
uwag  

          Nie Koniec konsultacji 
16.08.19. 
do 21.10.19   nie 
opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323255
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323255
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323255
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323255
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323501
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323501
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323501
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323501


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

124 Ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy 
o elektromobilności i 
paliwach 
alternatywnych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12323
652 
 

Minister 

Infrastruk-

tury 

18.07.19 07.08.19  Bez          1           33   92 + 10 o 
braku 
uwag + 2 
zgłoszenia 
lobbingo-
we 

   Nie Koniec konsultacji 
09.09.19. 
do 21.10.19   nie 
opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

125 Projekt ustawy o 
organizacji lotów z 
najważniejszymi 
osobami w państwie 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12324
103 
 
Wysłany do 
Sejmu 
27.08.19.  
Ustawę 
uchwalono 
30.08.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mini-
strów opubli-
kowano 31 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu 

Szef 

Kancelarii 

Prezesa RM 

do 
21.10.19  
nie 
wpisano   
do 
Wykazu...    

21.08.19 
 
22.08.19 
upublicz-
niono 
pierwsze 
dokumen-
ty.  Było 
to w za-
kładce 
Rada 
Ministrów 

6 Bez Tryb 
odrębny 
 
OSR: „Pro-
jekt, z uwagi 
na wąski 
(zamknięty) 
zakres 
przedmioto
wy oraz 
podmiotowy 
nie będzie 
podlegał 
konsulta-
cjom”   

Tryb 
odrębny 
 

Tryb 
odrębny 
 

Tryb odrębny 
 
 
 
Tryb obiegowy 

Tryb odrębny 
 
 
 
Tryb obiegowy 
 
 

Tryb odrębny 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323652
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323652
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323652
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323652
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324103
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324103
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324103
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324103


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

126 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku od osób 
prawnych, ustawy o 
wymianie informacji z 
innymi państwami oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12324
202 
 

Minister 
Finansów 
 

08.07.19 23.08.19  Bez        1 10 
 
W OSR z 
22.08.1
9 brak 
wytłu-
macze-
nia. 
W 
piśmie 
przed-
stawiają
cym do 
konsul-
tacji: 
„pilność 
sprawy” 

2   + 1 o 
braku 
uwag 

       Nie Koniec konsultacji 
02.09.19. 
do 21.10.19   nie 
opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

127 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
szczególnych 
rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2019 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12324
352 
 
Wysłany do 
Sejmu 
28.08.19.  
Ustawę 
uchwalono 
11.09.19. 
 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mini-
strów opubli-
kowano 12 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu 

Minister 
Finansów 
 

12.08.19 28.08.19 0 Bez W OSR: 
„Projekt 
dotyczy wy-
konania 
budżetu 
państwa i 
nie podlega 
konsulta-
cjom publi-
cznym i opi-
niowaniu.” 

  W OSR: „Projekt 
dotyczy wyko-
nania budżetu 
państwa i nie 
podlega kon-
sultacjom publi-
cznym i opi-
niowaniu.” 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324202
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324202
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324202
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324202
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324352
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324352
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324352
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324352


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

128 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
wykonywaniu mandatu 
posła i senatora oraz 
niektórych innych ustaw 
 
 
Prezydent skierował 
ustawę do TK 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12324
455 
 
Wysłany do 
Sejmu 
29.08.19.  
Ustawę 
uchwalono 
11.09.19. 
 
Do 21.10.19  
udostępniono 
jedynie część 
dokumentacji 
w zakładce 
„Rada 
Ministrów” 
Rozstrzygnię-
cie Rady Mini-
strów opubli-
kowano 29 
dni po wysła-
niu projektu 
do Sejmu  

Wiceprezes 

Rady 

Ministrów 

29.08.19 30.08.19   0      
a 
właś
ciwi
e -1 

Bez         0 
W OSR: Z 
uwagi na 
„....pilna 
potrzeba 
wprowadze
nia 
regulacji” 
 
Do 21.10.19  
Brak 
informacji o 
wystąpieniu 
o tryb 
odrębny. 

  „Schowany pro-
jekt” 
 
W OSR z 
12.08.19. 
napisano, że 
projekt zostanie 
udostępniony w 
serwisie RPL. 
, a w przekaza-
nym do Sejmu, 
że został 
udostępniony 

„Schowany pro-
jekt” 
 

„Schowany pro-
jekt” 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324455
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324455
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324455
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324455


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

129 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12325
050 
 

Minister 
Finansów 
 

05.07.19 17.09.19  Bez          1     6 
„projekt
owane  
regula-
cje ma- 
ją wejść 
w życie 
w dniu 
1 sty-
cznia  
2020 „ –
musi je 
przyjąć 
Sejm 
obecnej 
kadencji 

    2 + 18 
w formie 
zgłoszenia 
lobbingo-
wego     

      Nie Koniec konsultacji 
23.09.19. 
do 21.10.19   nie 
opublikowano 

Brak informacji 
o zorganizowaniu 
konferencji 
uzgodnieniowej 

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12325
105 
 

Minister 
Finansów 
 

05.09.19 18.09.19 
26.09.19                     
upublicz-
niono 
pierwsze 
dokumen-
ty w za-
kładce 
„Komisja 
prawnicza
”, z któ-
rych wyni-
ka, że 
19.09. 19 
projekt 
był rozpa-
trzony 
przez Sta-
ły Komitet 
RM 

 Bez     0 
na 
podstawie § 
61 ust. 5 
uchwały 
Regulaminu 
pracy RM 
z pominię-
ciem 
uzgodnień, 
konsultacji i 
opiniowa-
nia 

   0   na podstawie § 
61 ust. 5 uchwały 
Regulaminu pracy 
RM 
z pominięciem 
uzgodnień, 
konsultacji i 
opiniowania 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325050
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325050
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325050
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325050
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325105
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325105
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325105
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325105


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

131 Projekt ustawy o 
zawodzie ratownika 
medycznego oraz 
samorządzie 
ratowników 
medycznych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12325
203 
 

Minister 

Zdrowia 

10.09.19 20.09.19  Bez           1       30       0     Nie Koniec konsultacji 
20.10.19. 
do 21.10.19   nie 
opublikowano 

 

132 Projekt ustawy o 
wzajemnym uznawaniu 
towarów zgodnie z 
prawem 
wprowadzonych do 
obrotu w innym 
państwie członkowskim 
 
 
Ustawa ma służyć wy-
konalności rozporzą-
dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/515 z dnia 19 
marca 2019 r. w sprawie 
wzajemnego uznawania 
towarów zgodnie z 
prawem wprowadzo-
nych do obrotu w innym 
państwie członkowskim 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12325
400 
 

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

17.09.19 26.09.19  Bez 
ale: 
W 
trak
cie 
prac 
nad 
rozp
orzą
dzen
iem 
PE 
pro
wa-
dzo
no 
kon-
sult
acje 
z 
inter
esari
usza
mi 

          1       21       0    Nie Koniec konsultacji 
17.10.19. 
do 21.10.19   nie 
opublikowano 

 

133 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy – 
Kodeks morski oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12325
800 
 

Minister 
Gospodarki 
Morskiej i 
Żeglugi 
Śródlądo-
wej 

24.03.16 07.10 19  Bez           1       30     0   Nie Koniec konsultacji 
06.11.19. 
 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325203
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325203
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325203
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325203
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325400
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325400
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325400
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325400
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325800
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325800
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325800
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325800
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=1950


 

LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

134 Ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w celu 
wzmocnienia nadzoru 
nad ubojem zwierząt 
rzeźnych oraz 
bezpieczeństwem 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12325
801 
 

Minister 

Rolnictwa i 

Rozwoju 

Wsi 

24.11.17 07.10.19  Bez           1       21     0      Nie Koniec konsultacji 
28.10.19. 
 

 

135 Projekt ustawy o 
Centralnej Informacji 
Emerytalnej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12325
853 
 

Minister 

Inwestycji i 

Rozwoju 

07.10.19 08.10.19  Bez           1       30        0      Nie Koniec konsultacji 
07.11.19. 
 

 

136 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12325
901 
 

Minister 

Rolnictwa i 

Rozwoju 

Wsi 

09.10.19 09.10.19  Bez          1       19 
 

„pilny 
charak-
ter pro-

jektu 

        0      Nie Koniec konsultacji 
28.10.19. 
 

 

137 Projekt ustawy o 
wyrobach medycznych 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12326
000 
 

Minister 

Zdrowia 

10.04.18 11.10.19  Bez           1       30          0      Nie Koniec konsultacji 
10.11.19. 
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LP Nazwa projektu Link do 
projektu 

Wnioskoda
wca 

Data wpi-
sania do 
Wykazu 
prac legi-
slacyjnych 
i progra-
mowych 
RMinistr.  

Data 
umie-
szczenia 
na 
platfor-
mie RPL 

Ile 
dni 
prac
ow-
ał 
rząd 

Na 
pod-
sta-
wie 
zało
-żeń 

Ile razy 
konsulto- 
wany 

Ile dni 
trwały 
konsul-
tacje 

Czy i ile 
pism z 
uwagami 
upublicz-
niono 

Czy 
upubliczniono 
odpowiedzi na 
uwagi 

Po jakim okresie 
od zakończenia 
konsultacji 
przygotowano 
Raport 

Czy zaproszono 
autorów uwag na 
Konferencję 
uzgodnieniową 

138 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz 
ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12326
205 
 

Minister 
Przesiębior-
czości i 
Technologii 

22.10.19 17.10.19  Bez           1    18        0      Nie Koniec konsultacji 
04.11.19 
 

 

139 Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych 
ustaw 

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12326
301 
 

Minister 

Finansów, 

Inwestycji i 

Rozwoju 

19.07.19 18.10.19  Bez      1    7 
„projekt
owane  
regula-
cje ma- 
ją wejść 
w życie 
w dniu 
1 sty-
cznia  
2020 r.” 

      0      Nie Koniec konsultacji 
25.10.19 
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