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

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
17.10.16

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

1.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy –
Kodeks spółek
handlowych oraz
niektórych innych ustaw

Min.
Przesiębiorczości i
Technologii

2.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych
ustaw

3

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

4.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa
paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku
naftowym

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
555
Ostatni
dokument
upubliczniono
31.08.18
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
701
7.06. wysłany
do Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
751
Ostatni
dokument
upubliczniono
3.08.18
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12311
851

Ile
dni
prac
ował
rząd

Minister
Finansów

15.05.18

19.05.

Minister
Sprawiedli
wości

13.12.16

21.05.

Bez

Minister
Energii

07.12.17

23.05.

Bez

16.05.

19

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Bez

2
Prowadzono
szerokie
pre-konsultacje (opis
w OSR)

30

Bez

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

1

1

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

20

Tryb
odrębny

14

11

14

4

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Nie,
ale 22.06.
upubliczniono
obszerne
zestawienie
uwag wraz
odniesieniem
się do nich
Tryb odrębny
W OSR: „z uwagi na potrzebę
wejścia w życie
ustawy z dniem
1 lipca 2018 r.”
Nie

Zakończenie
konsultacji
15.06.18.
Do 15.11.
nie upubliczniono
raportu

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej.

Tryb odrębny

Tryb odrębny

Zakończenie
konsultacji
02.06.18.
Do 15.11.
nie upubliczniono
raportu

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Nie,
ale 05.11.
upubliczniono
zestawienie
uwag wraz
odniesieniem
się do nich

Zakończenie
konsultacji
08.06.18.
Do 15.11.
nie upubliczniono
raportu

Tak – 28.06.18 –
zaproszono także
autorów uwag do
projektu.
ale do 15.11. nie
upubliczniono
żadnych dokumentów towarzyszących Konferencji
(zestawienia uwag,
rezultatu
spotkania)

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

5.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne
zatrudnionych w
podmiotach leczniczych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
558
02.08.
dokumentację
projektu
przeniesiono
pod link
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
558

Minister
Zdrowia

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
001

Minister
Finansów

Patrz projekt pod nr 53

6.

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

21.09.
wysłany do
Sejmu
Decyzję Rady
Ministrów
umieszczono
na platformie
RPL 21 dni po
wysłaniu
projektu do
Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
15.05.18

13.04.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

24.05.

25.05

119

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Bez

Do 1.08.

14

Do 1.08.

Do 1.08.

Zakończenie
konsultacji 07.06.
Do 1.08. nie
upubliczniono
raportu
12.07. (po 35
dniach) upubliczniono tabelę
zestawiającą
otrzymane uwagi
wraz z odniesieniem się do nich,
którą nazwano
„Raportem z
konsultacji”
Nie upubliczniono
raportu.
Po 98 dniach
upubliczniono
tabelę zestawiającą otrzymane uwagi wraz
z odniesieniem się
do nich, którą
nazwano
„Raportem z
konsultacji”

Do 1.08.
brak informacji

Bez

1

Choć w
OSR
napisano że
dano 21
dni.

1

18
W OSR:
Ze
względu
na „pilność
sprawy
oraz
charakter projektu”

brak

4

Nie.
12.07.
upubliczniono
tabelę
zestawiającą
otrzymane
uwagi wraz z
odniesieniem
się do nich

Nie.

W OSR opublikowanym 16.07. napisano, że na konferencję uzgodnieniową zaproszono
autorów uwag, ale
do 15.11. brak
innych informacji
na ten temat

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

7.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
002

Minister
Sprawiedliwośći

8.

Projekt ustawy o
szczególnych
rozwiązaniach
dotyczących gminy
Ostrowice w
województwie
zachodniopomorskim

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
053

Minister
Spraw Wewnetrznych
i Administracji

13.06.
wysłany do
Sejm
Decyzja Komitetu Stałego
RM i rozstrzygnięcie Rady
Ministrów
umieszczono
na platformie
RPL 29 i 22
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
07.03.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

10.05.18

28.05.

Ile
dni
prac
ował
rząd

25.05.

16

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Bez

1

Bez

0
Właściwych
konsultacji
publicznych
nie było

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

21

9 + 2 techniczne

Nie.
19.10. opublikowano tabelę
prezentującą
otrzymane
uwagi, właściwie bez odniesienia się do
nich –
większość ma
adnotację „do
wyjaśnienia”.
Nie

Zakończenie
konsultacji 15.06.
Do 15.11.
nie upubliczniono
raportu

Tak – 23.10.18 –
zaproszono także
podmioty, które
przesłały uwagi do
projektu.

Nie upubliczniono
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej.

10
- dla
wybranych
podmiotów

0

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
19.05.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

9.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
062

Minister
Sprawiedliwości

10.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz
ustawy o transporcie
drogowym

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
105

Minister
Infrastruktury

Minister
Spraw Wewnetrznych
i Administracji

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

28.05.

Bez

1
Choć 5.09.
upublicznio
no II wersję

21

28.03.18

29.05.

Bez

1

21

29.05.18

29.05.

Bez

1

10
nie
przedstawiono zgody na
skrócenie czasu konsultacji.
Partner
om społecznym
dano 21
dni

Ostatni
dokument
upubliczniono
28.09.18
11.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
108

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

7

0
W raporcie z konsultacji
poinform
owano o
otrzymaniu uwag
od 6 podmiotów
1
Helsińskiej
Fundacja
Praw
Człowieka
umieszczo
na w
zakładce
„Uzgodnie
nia”

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Nie

Nie

Nie upubliczniono,

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Zakończenie
konsultacji 19.06
Do 15. 11.
nie upubliczniono
raportu mimo
tego, że Centrum
Analiz Strategicznych 3 razy
przypominało o
tym obowiązku.
Po 83 dniach.
Wyliczenie do
kogo wysłano
prośbę o uwagi,
kto odpowiedział i
załączono tabelę
z uwagami i
krótkim odniesieniem się do nich

10 .09.18
zorganizowano
konferencję uzgodnieniową, na
która zaproszono
tylko przedstawicieli instytucji
rządowych

Po 112 dniach
upubliczniono
opisowy raport,
ale w OSR z 13.07.
napisano, że
wpłynęła jedna
uwaga od HFPCz.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

26 .07.18
zorganizowano
konferencję uzgodnieniową, na
która zaproszono
tylko przedstawicieli instytucji
rządowych.

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

12.

Projekt ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia efektywności
prowadzonych działań
kontrolnych w zakresie
niektórych rynków
rolnych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
150

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

13.

Ustawa o zmianie
ustawy o działalności
leczniczej

17.07.
wysłany do
Sejmu
Większość
dokumentacji,
min. decyzja
Komitetu
Stałego RM i
rozstrzygnięcie RM umieszczono na
platformie
RPL 11 i 21
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
157
Ostatni
dokument
upubliczniono
18.07.18

Minister
Zdrowia

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
30.05.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

30.05.

48

Bez

1

23.04.18

30.05.

Bez

1

Ile dni
trwały
konsultacje

14

W OSR
napisano, że
30, ale
nie zamieszcz
ono pisma informują
- cego o
długości
trwania
konsulta
cji

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

1+ 2 z
informacją, że nie
zgłaszają
uwag

Nie
Choć jest upublicznione
pismo, które
miało być podstawą do
sformułowania
odpowiedzi.

Po 7 dniach.
Ustosunkowano
się do uwag, ale
przedstawił je
tylko jeden
podmiot.

Tak – 4.07.18 –
zaproszono także
Stowarzyszenie,
które przesłało
uwagi do projektu.
Ale dokumenty
towarzyszące
Konferencji (zestawienia uwag opublikowano 21 dni
po konferencji i 8
po przesłaniu projektu do Sejmu)

16 + 13
informacji
o braku
uwag

Nie

Nie upubliczniono

Prawdopodobnie
zorganizowano w
drugiej połowie
lipca konferencję
uzgodnieniową,
ale do 15. 11.
nie upubliczniono
pisma zapraszającego na nią

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

14.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
251

Prezes
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

15.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
działalności leczniczej
oraz niektórych innych
ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
254

Minister
Zdrowia

09.10.
wysłany do
Sejmu
Decyzję Komitetu Stałego
RM i rozstrzygnięcie RM
umieszczono
na platformie
RPL 1 i 27 dni
po wysłaniu
projektu do
Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
07.03.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

25.05.18

04.06.

Ile
dni
prac
ował
rząd

04.06

127

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Tak
w
201
3
roku

3
W latach
2013 – 15
konsultowa
no założenia
i przeprowadzono
badanie
ankietowe
1

Projektu
ustawy
21

7 pism z
uwagami
+ 1 pismo
o braku
uwag + 1
zgłoszenie
lobbingowe

Nie

Koniec konsultacji
25.06.
Do 15. 11.
Nie upubliczniono

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Po 91 upubliczniono tabelę
zestawiającą
otrzymane uwagi
wraz z odniesieniem się do nich,
którą nazwano
„Raportem z
konsultacji”

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Bez

18

0

Nie

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

16.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
300

Minister
Sprawiedliwości

17.

18.

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

Ustawa o zmianie
ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych
(KUZ)

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
302
30.10.
wysłany do
Sejmu
Dokumentację Komitetu
Stałego RM
umieszczono
na platformie
RPL 15 dni po
wysłaniu projektu do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
303
Ostatni
dokument
upubliczniono
05.06.18

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
12.04.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

05.06.

Minister
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

19.05.18

05.06.

Minister
Zdrowia

19.05.18

5.06.

Na
podstawie
zało
-żeń

Bez

133

Ile razy
konsultowany

2

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

14 + 14

Do I wersji: 12 +
13 infor. o
braku
uwag.
Do II wersji ( 1.10.)
17 + 7 informacji o
braku
uwag.
0
Choć w
raporcie z
konsultacji napisano, że 3
podmioty
przedsta
wiły
uwagi

Do obu wersji
– NIE UPUBLICZNIONO

Koniec konsultacji
I wersji 19.06.
Do 15.11.
Nie upubliczniono

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Bez

1

30

Bez

1

14

0

Koniec konsultacji
II wersji 16.10.
Do 15.11.
Nie upubliczniono

NIE UPUBLICZNIONO

Po 113 dniach
1-stonicowe
wymienienie kto
przesłał uwagi

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Nie
upubliczniono

Koniec konsultacji
19.06.
Do 15. 11.
nie publiczniono

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

19.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
418

Minister
Środowiska

20.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
odpadach oraz
niektórych innych ustaw

22.06.
wysłany do
Sejmu
Decyzja Komitetu Stałego
RM i rozstrzygnięcie RM
umieszczono
na platformie
RPL 20 i 14
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
419
22.06.
wysłany do
Sejmu
Większość
dokumentacji
umieszczono
na platformie
RPL 28 dni po
wysłaniu
projektu do
Sejmu

Minister
Środowiska

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
12.06.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

7.06.

15

Bez

1

6
Skrócenie czasu konsultacji
uzasadniono
„koniecz
-nością
pilnego
wdroże
nia...”

2

12.06.18

7.06.

15

Bez

1

6
Skrócenie czasu konsultacji
uzasadniono
„koniecz
-nością
pilnego
wdroże
nia...”

43

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Nie
upubliczniono

TAK
Po 7 dniach.
Raport opisowy to
1 strona. W
załączniku tabela
zestawiającą
uwagi wraz z
odniesieniem się
do nich.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej.
Zakładka
„Uzgodnienia” jest
niewypełniona.

TAK
Po 7 dniach.
Raport wymienia
podmioty do
których wysłano
prośbę o uwagi i
od których je
otrzymano.
Załącznikiem jest
tabela zestawiającą uwagi wraz z
odniesieniem się
do nich.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej.
Zakładka
„Uzgodnienia” jest
niewypełniona.

Nie

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

21.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
własności przemysłowej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
450

Minister
Przedsiębiorczości i
Technologii

UC129
Dla projektu
nr UD311
http://legislac
ja.rcl.gov.pl/p
rojekt/123059
51/katalog/12
475890#1247
5890

22.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
501
17.07.
wysłany do
Sejmu
Rozstrzygnięcie RM umieszczono na
platformie
RPL 10 dni po
wysłaniu projektu do
Sejmu

Minister
Obrony
Narodowej

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
17.05.18.
Po przeprowadzeniu
konsultacji i
uzgodnień
dla projektu
UD311
postanowio
no zmiany
dotyczące
wyłącznie
implementa
cji dyrektywy PE
przedstawić
w odrębnym projekcie - UC129
18.12.15.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

8.06.

11.06.

36

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Bez

2
Pierwsze
konsultacje
prowadzono
w grudniu
2017 dla
projektu
zapisanego
w Wykazie
pod nr
UD311

21 + 20

Dla
projektu
nr UC129
-0

Dla projektu nr
UC129
- NIE

18.09.18
przedstawiono 1
stronicowy raport
z konsultacji wraz
z tabelą uwag.
Przedstawiono go
jako Raport do
projektu UC129,
choć został
sporządzony
18.04.18 i
dotyczył UD311.
Dla projektu nr
UD311
Koniec konsultacji
14.08.
Do 15. 11.
- NIE
UPUBLICZNIONO
„Ze względu na
zakres regulacji
nie przewiduje się
prowadzenia konsultacji
publicznych”

W OSR z 20.04.18
poinformowano,
że 20.03. 18
zorganizowano
konferencję
uzgodnieniową
dla projektu nr
UD311 zapraszając
autorów uwag.

Bez

0
„Ze względu
na zakres
regulacji nie
przewiduje
się prowadzenia konsultacji publicznych”

Dla
projektu
nr UD311
-0
Ale upubliczniono
tabelę z
uwagami
od 7 podmiotów

0

0

Dla projektu nr
UD311
- NIE
ale upubliczniono tabelę z
uwagami i
odniesieniem
się do nich.

0

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej.

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

23.

Projekt ustawy
zmieniającej ustawę –
Prawo zamówień
publicznych oraz ustawę
o zmianie ustawy –
Prawo zamówień
publicznych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
701

Prezes
Urzędu
Zamówień
Publicznych

16.07.
wysłany do
Sejmu
Rozstrzygnięcie RM umieszczono na
platformie
RPL 11 dni po
wysłaniu projektu do
Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
15.06.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

15.06.

32

Bez

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

Tryb odrębny
- „ze względu
na zbliżający się
termin wejścia
w życie – nie
później niż
17.10.18.

Tryb odrębny

Tryb odrębny

Nie
opublikowa
no zgody
Premiera.

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

24.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
705

Minister
Finansów

Ustawa o zmianie
ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących
pomocy publicznej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12312
803

25.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
12.04.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

15.06.

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Bez

2
Konsultowano I wersję z
13.06.18
oraz II
wersję z
14.08.18

Ile dni
trwały
konsultacje

14 + 7
Członko
wie RDS
dostali
21 dni

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Do wersji I
2 + 4 informacje
o braku
uwag.

Do wersji I –
NIE, ale upubliczniono tabelę z
uwagami przed
konferencją
uzgodnieniową,
bez odniesienia
się do uwag.

Koniec konsultacji
do wersji I: 29.06.
Koniec konsultacji
do wersji II: 24.08.
17.10.18
opublikowano
tabelę z uwagami,
którą nazwano
Raportem z
konsultacji.
Odniesiono się
tylko do uwag
Prokuratorii
Generalnej. Nie
odniesiono do
uwag 2 podmiotów zgłoszonych
w czasie konsultacji publicznych

Do wersji I -Tak –
30.07.18 –
zaproszono
przedstawiciel
(dwu) podmiotów,
które przesłały
uwagi do projektu.

Po 59 dniach

Tak – 22.08.18 –
zaproszono
przedstawicieli
(dwu) podmiotów,
które odpowiedziały na prośbę o
przesłanie uwag
do projektu.

Do wersji
II - 0

Do wersji II –
Nie
upubliczniono

Prezes
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

06.06.18

19.06

Bez

1

21

1+1
informacja o braku uwag.

- NIE
10.08.18
sporządzono
zestawienie
otrzymanych
uwag. Opublikowano je
12.09.

Bardzo skrótowy
– 1 str.

Do wersji II brak
informacji

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

26.

Ustawa o zmianie
ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
102

Minister
Edukacji
Narodowej

27.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku rolnym, ustawy
o podatkach i opłatach
lokalnych oraz ustawy o
podatku leśnym

25.09.
wysłany do
Sejmu
Decyzję Rady
Ministrów
umieszczono
na platformie
RPL 17 dni po
wysłaniu projektu do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
107
27.06.
wysłany do
Sejmu
Część materiałów z posiedzenia Komitetu Stałego
RM i decyzję
Rady Ministrów umieszczono na
platformie
RPL 19 i 9 dni
po wysłaniu
projektu do
Sejmu

Minister
Energii

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
20.06.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

26.06.

91

Bez

1

15.05.18

26.06.
Pierwsze dokumenty datowane są
na 27.
04.18

1
właś
ciwi
e 60

Bez

Tryb
odrębny
Nie
opublikowa
no zgody
Premiera.

Ile dni
trwały
konsultacje

21

Tryb
odrębny

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

33 + 1
informacja o braku uwag.

Tryb
odrębny

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

- NIE

Tryb odrębny
„w celu uchwalenia przepisów
przed rozpoczęciem kolejnego
roku
podatkowego”

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Po 52 dniach.
Długi raport
opisowy zawiera
wytłumaczenie
decyzji
ministerstwa, ale
bardzo skrótowo
przedstawia sens
uwag.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Tryb odrębny

Tryb odrębny

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

28.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi
Polskiemu oraz ustawy o
odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod
groźbą kary

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
150

Szef
Kancelarii
Prezesa
Rady
Ministrów

29.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
prawie autorskim i
prawach pokrewnych
oraz ustawy o ochronie
baz danych

26.06.
wysłany do
Sejmu
Dokumentację umieszczono na platformie RPL
31 dni po wysłaniu projektu do Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
254
23.10.
wysłany do
Sejmu
Część materiałów z posiedzenia Komitetu Stałego
RM i decyzję
Rady Ministrów umieszczono na
platformie
RPL 13 i 14
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu

Minister
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
Nie
wpisano
projektu do
Wykazu

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

01.06.18

29.06.

27.06
Pierwsze dokumenty datowane są
na
26.06.
18.

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Bez

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

Tryb odrębny

Tryb odrębny
„konieczność podjęcia niezwłocznych działań
służących bardziej
efektywnej ochronie dobrego
imienia
Rzeczpospolitej
Polskiej i Narodu
Polskiego”

Tryb odrębny

18 + 2
informacje o braku uwag.

- NIE

Po 46 dniach
opublikowano
wyczerpujący,
narracyjny raport
z konsultacji.

22.08.
zorganizowano
konferencję
uzgodnieniową,
ale tylko dla
instytucji
rządowych

min
us 1

Nie
opublikowa
no zgody
Premiera.

116

Bez

1

14

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

30.

Projekt ustawy o rynku
pracy

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
255

Minister
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

UD366

31.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji
Konferencji Stron
Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu

Pomiędzy
4.09. a 03.10
zniknął z platformy RCL i
BIPu Ministerstwa.
Nadal (15.11)
widnieje w
Wykazie prac
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
300
12.07.
wysłany do
Sejmu
Materiały z
posiedzenia
Komitetu
Stałego RM i
decyzję Rady
Ministrów
umieszczono
na platformie
RPL 5 i 15 dni
po wysłaniu
projektu do
Sejmu

Minister
Środowiska

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
26.03.18

04.07.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

29.06.

02.07.

10

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Bez

1
Zamieszczo
no informację o celach
wprowadze
nia zmian
legislacyjnych

33

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

Bez

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

0

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

- NIE

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Koniec konsultacji
31.07.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

- NIE
UPUBLICZNIONO

Tryb
odrębny

Tryb odrębny

Tryb odrębny
„projektowane
przepisy mają na
celu usprawnienie
organizacji w RP
szczytu
klimatycznego…”

Tryb odrębny

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

32.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy –
Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
301

Minister
Sprawiedli
wości

33.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
przebudowie i
modernizacji
technicznej oraz
finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
507

Minister
Obrony
Narodowej

21.09.
wysłany do
Sejmu
Materiały z
posiedzenia
Komitetu
Stałego RM i
Rady Ministrów umieszczono na
platformie
RPL 18 i 21
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
29.05.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

16.08.18

06.07.

Ile
dni
prac
ował
rząd

02.07.

97

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Bez

1
choć 4.10.
przedstawio
no drugą
wersję

Bez

Tryb
odrębny
Nie
opublikowa
no zgody
Premiera.

Ile dni
trwały
konsultacje

14

Tryb
odrębny

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

12

Tryb
odrębny

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

Tryb odrębny

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Koniec konsultacji
16.07.
Do 15.11. NIE
upubliczniono,
choć w OSR z
09.10 napisano,
że jest sporządzony raport z
konsultacji
Tryb odrębny
„zakres oddziaływania ograniczający się
w większości do
regulowania kwestii dotyczących
resortu obrony
narodowej..”

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Tryb odrębny

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

34.

Projekt ustawy o
dostępności cyfrowej
stron internetowych i
aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
750

Minister
Cyfryzacji

35.

Projekt ustawy o pracy
na statkach rybackich

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
753

36.

Projekt ustawy o
Polskim Instytucie
Ekonomicznym

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
800
16.07.
wysłany do
Sejmu
Część materiałów z posiedzenia Komitetu Stałego
RM i decyzję
Rady Ministrów umieszczono na platformie RPL 10
i 21 dni po
wysłaniu projektu do
Sejmu

Minister
Gospodarki
Morskiej i
Żeglugi
Śródlądowej
Szef
Kancelarii
Prezesa
Rady
Ministrów

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
12.04.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

12.07.

Bez

1

21

30.01.18.

12.07.

Bez

1

30

30.07.18 –
14 dni po
wysłaniu
projektu do
Sejmu

13.07.

3

Bez

Tryb
odrębny
Nie
opublikowa
no zgody
Premiera.

Ile dni
trwały
konsultacje

Tryb
odrębny

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

19
Choć w
Raporcie z
konsultacji napisano, że otrzymano
uwagi od
28 podmiotów
0

Do 06.11.
NIE
31.08.
opublikowano
zestawienie
otrzymanych
uwag z ustosunkowaniem
się do nich,

Po 47 dniach
- wyliczenie kogo
poproszono o
uwagi i kto
przesłał +
dołączono tabelę
z uwagami wraz z
odniesieniem się
do nich.

NIE

Koniec konsultacji
11.08.
Do 15.11.
- NIE
UPUBLICZNIONO

W OSR z 14.09.
napisano: „W
dniach 5-6
września 2018 r.
odbyły się konferencje uzgodnieniowe, w których
uczestniczyły ... 43
podmioty.” – jakie
nie wiadomo
brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Tryb
odrębny

Tryb odrębny

Tryb odrębny
„ze względu na
potrzebę jak najszybszego rozpoczęcia działalności
Instytutu”

Tryb odrębny

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

37.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
żegludze śródlądowej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
806
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
807

Minister
Zdrowia

Projekt ustawy o
Solidarnościowym
Funduszu Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
810

38.

39.

21.09.
wysłany do
Sejmu
Część materiałów z posiedzenia Komitetu Stałego
RM i Rady Ministrów umieszczone na
platformie
RPL 21 i 27
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
05.07.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Minister
Gospodarki
Morskiej i
Żeglugi
Śródlądowej

Minister
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

13.07.

Bez

1

16.03.18.

13.07.

Bez

1
Choć 07.09.
przedstawio
no II wersję
projektu
Dołączono
projekty
rozporządzeń

10.07.18

13.07.

Bez

?
W OSR
napisano, że
od 9 do
30.07.
przeprowadzono 16
konsultacyjnych
spotkań
regionalnych

70

Ile dni
trwały
konsultacje

18

14

?
Projekt
opublik
owano
13.07.
bez
podania
informa
cji o rozpoczęciu konsultacji i
terminie
przedsta
wienia
uwag.

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

0

5 +3o
braku
uwag

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

NIE

NIE
0

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Koniec konsultacji
31.07.
Do 15.11.
NIE upubliczniono
Po 40 dniach
Krótki - wyliczenie
kogo poproszono
o uwagi i kto
przesłał + dołączono tabelę z
uwagami wraz z
głównie negatywnym odniesieniem się do nich.
NIE
upubliczniono

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej
Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

29.08.18 w piśmie
do szefa Komitetu
Społecznego RM
podano informację, że 22.08. odbyła się konferencja uzgodnieniowa, ale wyłącznie z udziałem
przedstawicieli
ministerstw.

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

40.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
855

Minister
Finansów

41.

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

25.09.
wysłany do
Sejmu
Część materiałów z posiedzenia Komitetu Stałego
RM umieszczono na
platformie
RPL 14 dni po
wysłaniu projektu do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12313
900
04.09.
wysłany do
Sejmu
Dokument
rozstrzygnięcia RM umieszczono na
platformie
RPL 26 dni po
wysłaniu projektu do
Sejmu

Minister
Finansów

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
17.07.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

16.07.

71

Bez

1

17.07.18

17.07.

49

Bez

1

Ile dni
trwały
konsultacje

14

11
skrócenie czasu spowodowa
ne jest
„koniecz
nością
wejścia
ustawy
w życie
.. 1 stycznia
2019 r.”

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

9 + 14
jako zgłoszenie
lobbingowe + 3
informacje o braku uwag

NIE

Po 28 dniach
Pół strony +
tabela z uwagami
i zwięzłym
odniesieniem się
do nich.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

3

NIE

Raportu NIE
opublikowano
10.08. (po 13
dniach) opublikowano tabelę
uwag wraz z
odniesieniem się
do nich, którą nazwano: „RAPORT
Z KONSULTACJI,
UZGODNIEŃ I
OPINIOWANIA..”

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

42.

Projekt ustawy o
narodowym spisie
powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r.

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
005

Główny
Urząd Statystyczny

43.

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
054

44.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
104
1.08. wysłany
do Sejmu
Dokument
rozstrzygnięcia RM umieszczono na
platformie
RPL 5 dni po
wysłaniu
projektu do
Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
09.03.17.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Minister
Finansów

20.07.18.

20.07.

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

23.07.18

23.07.

Ile
dni
prac
ował
rząd

19.07.

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Bez

1

1

8

Bez

Tryb
odrębny
Nie
opublikowa
no zgody
Premiera.

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Na 08.11.
zaplanowano
konferencję
uzgodnieniową
wyłączne dla
przedstawicieli
instytucji państwowych, ale 06.11. ją
odwołano
Na 07 - 08.11.
zaplanowano konferencję uzgodnieniową wyłączne
dla przedstawicieli
instytucji państwowych,

14

0

NIE

Koniec konsultacji
02.08.
Do 15.11.
Raportu NIE
opublikowano

49

27

NIE

Koniec konsultacji
07.09.
Do 15.11
Raportu NIE
opublikowano

Tryb
odrębny

Tryb odrębny

Tryb
odrębny

Tryb odrębny

Tryb odrębny
„szybkie wejście
ustawy w życie jest
niezbędne z uwagi
na szczególną
sytuację...”

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

45.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
transporcie drogowym

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
253

Minister
Infrastruktury

46.

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę - Ordynacja
podatkowa i ustawę o
Rzeczniku Praw
Podatnika

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
306

47.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu
nieuczciwemu
wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej
w obrocie produktami
rolnymi i spożywczymi

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
353
06.08.
wysłany do
Sejmu
Decyzję RM o
przekazaniu
upubliczniono
po 37 dniach
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
401

48.

Projekt ustawy o
wspieraniu działalności
naukowej z Funduszu
Nauki Polskiej

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
15.03.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Minister
Finansów

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

26.07.

Bez

1

14

2

Odpowiedziano
na (2) pisma z
uwagami

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

27.07.18.

27.07.

Bez

1

41

12 + 1
pismo o
braku
uwag

NIE

Po 33 dniach
Raport opisowy,
ale odniesiono się
w nim tylko do
jednego zgłoszenia uwag.
Koniec konsultacji
07.09.
Do 15.11 nie
upubliczniono

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

23.07.18.

30.07.

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

Tryb odrębny

Tryb odrębny

Tryb odrębny
„Jak najszybsze
wejście ustawy w
życie jest
niezbędne z uwagi
na szczególną
sytuację rolników
...”

Minister
Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

05.07.18

21

4

NIE, ale
16.10. opublikowano tabelę
zestawiającą
uwagi z odniesieniem się do
nich

Po 66 dniach opublikowano tabelę
zestawiającą uwagi z odniesieniem
się do nich nazywając ten dokument Raportem z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

6

Bez

Tryb
odrębny
Nie
opublikowa
no zgody
Premiera.

31.07

Bez

1

Na 07 - 08.11.
zaplanowano konferencję uzgodnieniową wyłączne
dla przedstawicieli
instytucji państwowych,

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

49.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz
ustawy o
Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji
Projekt ustawy o
świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu
utraty prawa do
bezpłatnego węgla
przez osoby niebędące
pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
402

Minister
Przedsiębiorczości i
Technologii

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
450
23.10.
wysłany do
Sejmu
Część materiałów z posiedzenia Komitetu Stałego
RM umieszczono na platformie RPL 12
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu.
Dokumentacji
z posiedzenia
RM nie opublikowano do
15.11.18.

Minister
Energetyki

50.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
15.01.16.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

27.07.18

01.08.

Ile
dni
prac
ował
rząd

31.07

83

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Bez

1

Bez

1

Ile dni
trwały
konsultacje

31

30

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

0

NIE
ale w OSR poinformowano, że
nie zgłoszono
uwag do
projektu

NIE przygotowano, ale w OSR
poin-formowano,
że nie zgłoszono
uwag do projektu

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

8+1–
brak uwag

Indywidualnie
odpowiedziano
na uwagi – 3
podmiotom.
Pozosatłym jako
odpowiedz na
uwagi 10.10. 18.
opublikowano
zestawienie
uwag wraz z
ustosunkowanie
m się do nich,
które nazwano
Raportem z
konsultacji.

Po 40 dniach
opublikowano
tabelę zestawiającą uwagi wraz z
ustosunowaniem
się do nich, które
nazwano
Raportem z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

51.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
narodowym zasobie
archiwalnym i
archiwach

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
550

Minister
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego.

52.

Ustawa o zmianie
ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej
oraz niektórych innych
ustaw

Na RPL jako
wnioskodawcę wpisano:
Expost
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
557
12.10.
wysłany do
Sejmu
Część materiałów umieszczono na platformie RPL 24
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu.

Minister
Finansów

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
27.07.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

01.08.18

02.08.

Ile
dni
prac
ował
rząd

02.08.

71

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Bez

1

14

1+1–
brak uwag

Bez

1

15

6+1–
brak uwag

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

NIE
24.09. opublikowano tabelę
zestawiającą
otrzymane
uwagi i komentarz do nich

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Koniec konsultacji
16.08.
Do 15.11 raportu
nie opublikowano

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Po 82 dniach
opublikowano
tabelę uwag wraz
z odniesieniem się
do nich, którą
nazwano:
„RAPORT Z
OPINIOWANIA..”

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

53.

Ustawa o zmianie
ustawy o sposobie
ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
558
Do 2.08.
znajdował się
pod linkiem
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
558

Minister
Zdrowia

Patrz projekt pod nr 5.

54.

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

1.08. wpłynął
do Sejmu
Część materiałów umieszczono na platformie RPL 4
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu.
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
652
8.10. wysłany
do Sejmu
Część
materiałów
umieszczono
na platformie
RPL 4 i 10 dni
po wysłaniu
projektu do
Sejmu.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
05.05.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

02.08.

1
Wła
ściw
ie
70

Bez

Publiczne
0
Zaproszeni
1

Publiczne 0
Zaproszeni
14

0

63

Bez

1

14

2+2–
brak uwag

Pierwsze dokumenty datowane są
na
23.05.1
8

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

01.08.18

06.08.

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

Odpowiedziano
na (2) pisma z
uwagami

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Po 54 dniach
opublikowano
tabelę uwag wraz
z odniesieniem się
do nich, którą
nazwano:
„RAPORT Z
KONSULTACJI
PUBLICZNYCH I
OPINIOWANIA..”

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Po 29 dniach
Raport opisowy,
ale uwagi wniosły
tylko dwa
podmioty.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

55.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
ustanowieniu Programu
modernizacji Policji,
Straży Granicznej,
Państwowej Straży
Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w
latach 2017-2020

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
751

Minister
Spraw Wewnetrznych
i Administracji

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
854

56.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
19.07.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

08.08.

104

Bez

? + ?
„jak najpilniejsze
przedsta
wienie
uwag”

1+2–
brak uwag

08.05.18

10.08.

62

Bez

1 lub 2
W OSR napisano, że
projekt był
już konsultowany ze
zw. zawod.
funkcjonari
uszy służb
mundurowych, ale
brak jakiejkolwiek dokumentacji
1

20.11.
wysłany do
Sejmu

11.10.
wysłany do
Sejmu
Decyzję Komitetu Stałego
RM i rozstrzygnięcie RM
umieszczono
na platformie
RPL 13 i 26
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu

Minister
Energii

3
Nie
przedsta
-wiono
powodu
skrócenia
terminu

20

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

NIE

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

78 dni od
upublicznienia
projektu
opublikowano
krótki, narracyjny
raport z
konsultacji.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Po 57 dniach
Raport opisowy,
ale bardzo krótki
3 str. Przy 20
podmiotach
zgłaszających
dużo uwag.

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

57.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
odpadach oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
900

Minister
Środowiska

58.

59.

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

Projekt ustawy o
Rzeczniku Praw
Podatnika

Ostatni dokument upubliczniono
13.08.18
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12314
902
16.10.
wysłany do
Sejmu
Decyzję Komitetu Stałego
RM i rozstrzygnięcie RM
umieszczono
na platformie
RPL 8 i 21 dni
po wysłaniu
projektu do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
004

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
01.06.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

01.08.18

13.08.

Minister
Finansów

14.08.18

16.08

Ile
dni
prac
ował
rząd

13.08.

64

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Bez

1

7
„koniecz
ność pilnego
doprecy
zowania
przepisów

0

Bez

1

Bez

1

14

22

11 + 4 –
brak uwag

11 + 4
pisma o
barku
uwag

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

Wysłano krótkie
indywidualne
odpowiedzi na
uwagi

NIE

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Koniec konsultacji
20.08.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Po 42 dniach.
Raport
narracyjny, choć
niezbyt obszerny
(4 str.)

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Koniec konsultacji
07.09.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Na 07 - 08.11.
zaplanowano konferencję uzgodnieniową wyłączne
dla przedstawicieli
instytucji państwowych,

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
09.08.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

60.

Ustawa o zmianie
niektórych ustaw w
związku z eskierowaniem oraz
listami oczekujących na
udzielenie świadczenia
opieki zdrowotnej

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
052
20.11.
wysłany do
Sejmu

Minister
Zdrowia

17.08.

95

Bez

2
Były 2
projektu z
16.08. i
05.10.

14 + 3
(od
opublik
owania
na RPL)

Główny
Urząd Statystyczny

09.03.17.

17.08.

Bez

1

14

12 + 1 o
braku
uwag do
wersji I
i 5 do
wersji II
Według
raportu z
konsultacji uwagi
do II wersji zgłosiły
33 podmioty
1+2o
braku
uwag

61.

Projekt ustawy o
powszechnym spisie
rolnym w 2020 r.

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
054

62.

Projekt ustawy o
gatunkach obcych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
105

Minister
Środowiska

22.11.17.

20.08.

Bez

1

14

11
upublicznione w
jednym,
wspólnym
pliku !

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

NIE

8 dni po
zakończeniu
konsultacji II
wersji projektu i
72 dni I wersji
projektu.
Jest to wyliczenie
kogo poroszono o
uwagi i kto przedstawił + 4 tabele
zestawiające
uwagi przyjęte i
odrzucone

22.10
zorganizowano
konferencję
uzgodnieniową,
na którą
zaproszono
autorów uwag

NIE

Koniec konsultacji
31.08.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji
Koniec konsultacji
03.09.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

NIE

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

63.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku dochodowym
od osób fizycznych,
ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych, ustawy –
Ordynacja podatkowa
oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
309

Minister
Finansów

25.09.
wysłany do
Sejmu
Dokumentację Komitetu
Stałego RM i
rozstrzygnięcie RM umieszczono na
platformie
RPL 16 i 17
dni po wysłaniu projektu
do Sejmu

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
23.08.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

24.08.

32

Bez

1
Już po przeprowadzeniu konsultacji projekt
podzielono
na 2 odrębne projekty
ustaw.

Ile dni
trwały
konsultacje

14

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

28 + 1 o
braku
uwag + 3
zgłoszenia
lobbingowe

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Koniec konsultacji
07.09.
Do 15.11. 51 dni
po wysłaniu
projektu do
sejmu raportu nie
opublikowano.
Na brak tego
dokumentu 2krotnie zwracało
uwagę Centrum
Analiz
Strategicznych

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

64.

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

Minister
Finansów

65.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
oraz niektórych innych
ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
352
UD425
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
352/katalog/1
2530282#125
30282
12.10.
wysłany do
Sejmu
Rozstrzygnięcie RM umieszczono na
platformie
RPL 11 dni po
wysłaniu projektu do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
504

Minister
Środowiska

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
23.08.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

27.08.

45

Bez

0
Projekt
opublikowano 27.08.18
ale tylko w
zakładkach
„Uzgodnienia” i „Opiniowanie”

?
Nie był
przekaz
any do
konsult
acji z uwagi na
to „że
zawiera
rozwiąz
ania
korzystne dla
podatni
ków”

0

24.11.17.

31.08

54 + 1 o
braku
uwag

Bez

1

14

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

NIE

Koniec konsultacji
?
Opublikowano
1.10.18, z informacją że ich nie
było oraz, że
projekt „został
przekazany do
Komisji
Wspólnej Rządu
i Samorządu
Terytorialnego,
która wyraziła
negatywną
opinię”

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

NIE

Koniec konsultacji
14.09.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej
Ale z dokumentów
wynika, ze 27.09.
zorganizowano
spotkanie konsultacyjne z udziałem
interesariuszy

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

66.

Projekt ustawy o
rodzicielskim
świadczeniu
uzupełniającym

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
552

Minister
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

67.

Projekt ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w związku ze
wzmocnieniem nadzoru
oraz ochrony
inwestorów na rynku
finansowym

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
554
04.09.
wpłynął do
Sejmu
Decyzję RM o
przekazaniu
oraz część
dokumentów
z posiedzenia
Komitetu Stałego RM upubliczniono po
20 i 35 dniach

Minister
Finansów

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
23.08.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

29.08.18

03.09.

Ile
dni
prac
ował
rząd

03.09.

1

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Bez

1
Zamieszczo
no informację o celach
wprowadze
nia zmian
legislacyjnych
Tryb
odrębny

Bez

Nie
opublikowa
no zgody
Premiera.

Ile dni
trwały
konsultacje

30

Tryb
odrębny

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

2
umieszczo
ne w
zakładce
Opiniowa
nie

Tryb
odrębny

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

Tryb odrębny

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Koniec konsultacji
03.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Tryb odrębny

Tryb odrębny
W OSR: „Z uwagi
na pilność projektu
odstąpiono od
przeprowadzenia
konsultacji
publicznych...”

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
03.09.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

68.

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
ustawy o lasach

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

69.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

70.

Projekt ustawy o Agencji
Badań Medycznych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
651
07.11.
wysłany do
Sejmu
Część dokumentów z
posiedzenia
Komitetu
Stałego RM
upubliczniono
po 9 dniach
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
803
Ostatni
dokument
upubliczniono
10.09.18
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12315
953

05.09.

65

Bez

1

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

24.08.18.

10.09.

Bez

1

Minister
Zdrowia

14.09.18

14.09.

Bez

1

Ile dni
trwały
konsultacje

21

Choć
opublikowano dwie
wersje
projektu

18

21

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

1+2o
braku
uwag

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Nie

Po 30 dniach.
Raport opisowy,
ale w ramach
konsultacji tylko 1
podmiot zgłosił
uwagi

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

0

Koniec konsultacji
28.09.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Po 21 dniach,
choć raport to
wymienienie
podmiotów, które
poproszono o
uwagi + tabela
zestawiająca
otrzymane uwagi
wraz z ustosunkowaniem się do
nich

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

0

15
Choć w
OSR przytoczono
uwagi otrzymane
od 18
podmiotów

0

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

71.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
organizacji i
funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych
oraz ustawy o
pracowniczych
programach
emerytalnych
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
wspieraniu
termomodernizacji i
remontów oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
001

Minister
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

72.

Ostatni
dokument
upubliczniono
17.09.18
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
006
12.10.
przekazany
do Sejmu
Część dokumentów z
posiedzenia
Komitetu
Stałego RM i
rozstrzygnięcie RM upubliczniono po 12
i 25 dniach

Minister
Przedsiębiorczości i
Technologii

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
12.09.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

19.07.18

17.09.

Ile
dni
prac
ował
rząd

17.09.

25

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Bez

1

Bez

Wiosną 18
poddany
prekonsulta
cjom (16
dni)
Tryb
szczególny

Ile dni
trwały
konsultacje

21

Tryb
szczegól
ny

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

0

0

Koniec konsultacji
08.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Tryb
szczególny

Tryb
szczególny pośpiech gdyż
projekt jest
częścią inicjatywy Premiera
„Stop Smog”

Tryb szczególny

Tryb szczególny

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

73.

Projekt ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w celu
ograniczenia zatorów
płatniczych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
111

Minister
Przedsiębiorczości i
Technologii

74.

Projekt ustawy o
Funduszu Dróg
Samorządowych

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
153
25.09.
wpłynął do
Sejmu
Decyzję RM o
przekazaniu
oraz część
dokumentów
z posiedzenia
Komitetu
Stałego RM
upubliczniono
po 17 i 23
dniach

Minister
Infrastruktury

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
05.09.18

05.09.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

20.09

21.09.

4 od
upu
blicz
nien
ia
dok
ume
ntó
w
na
RPl
(18)
Pier
wsz
y
dok
ume
t ma
datę
7.09

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Bez

2
Prowadzono prekonsultacje
„Zielonej
Księgi” i
zlecono
badanie
ankietowe

Prekonsulatcje
nie wiadomo

37 + 1 o
braku
uwag.

nie
ale 9.11.
opublikowano
tabelę zestawiającą
otrzymane
uwagi wraz z
odniesieniem
się do nich

Konsultacje do
22.10.

Na 13.12.
zaplanowano
konferencję
uzgodnieniową,
na którą
zaproszone
wszystkie
podmioty, które
zgłosiły uwagi.

0
Tryb
szczególny

Tryb
szczegól
ny

Tryb
szczególny

Tryb szczególny
Konsultowany z
komisją Wspólną
Rządu i Samorządu ....”wpłynie
pozytywnie na
samorząd.....
bliski termin rozpoczęcia
wypłat.... nie ma
potrzeby przeprowadzenia
konsultacji
publicznych.”

Tryb szczególny

Bez

- „ze względu na
pilność”

Konsult
acje 32

W OSR
napisano,
że w prekonsultacjach otrzymano
49 pism z
uwagami
Tryb
szczególn
y

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

75.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
ewidencji ludności

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
261

Minister
Spraw Wewnetrznych
i Administracji

76.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
264
25.09.
wpłynął do
Sejmu
Na RPL
umiesz-czono
wyłącznie
decyzję RM o
przekazaniu
projektu do
Sejmu – 17
dni po
wysyłce
pisma

Minister
Finansów

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
20.09.18

20.09.19

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

25.09.

25.09.

0

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Bez

0
Został udostępniony
wyłącznie w
zakładce
„Uzgodnienia”

0
Został
udostępniony
wyłącznie w
zakładce „Uzgodnie
-nia”

0

Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

0
W OSR
przekazanym do
Sejmu napisano: „projekt ustawy
zostanie (!)
udostępnio
ny w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej
Rządowego
Centrum Legislacji, w
serwisie
Rządowy
Proces Legislacyjny”

?
W OSR
przekazanym
do
Sejmu
napisano: Konsultacje
trwały
od 24
sierpnia
2018 r.
do 10
września 2018
r.

NIE
W OSR napisano: „projekt
ustawy został
uzgodniony w
trybie obiegowym przez
Komisję Wspólną Rządu i
Samorządu
Terytorialnego”
Jedyny
dokument jaki
udostępniono
na platformie
RPL Rozstrzygnięcie
RM 12.10.18

Bez

0

CAS (25.10)
zwracał uwagę na
brak informacji o
przeprowadzeniu
konsultacji
publicznych
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

77.

Ustawa o zmianie
ustawy o systemie
monitorowania
drogowego i kolejowego
przewozu towarów
Projekt ustawy o
szczególnych
rozwiązaniach służących
realizacji ustawy
budżetowej na rok 2019

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
402

Minister
Finansów

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
404

78.

79.

ustawa o zmianie
ustawy o
funkcjonowaniu
górnictwa węgla
kamiennego oraz
niektórych innych ustaw

16.10. przekazany do
Sejmu
Część dokumentów upubliczniono po
21 dniach
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
450
09.10.
wpłynął do
Sejmu
Decyzję RM o
przekazaniu
oraz część dokumentów z
posiedzenia
Komitetu
Stałego RM
upubliczniono
po 2 i 15
dniach

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
01.03.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Minister
Finansów

21.09.18

28.09.

18

Bez

Minister
Energii

20.09.18

01.10.

9

Bez

28.09.

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Bez

1

Ile dni
trwały
konsultacje

14

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

3+1o
braku
uwag

Nie

Konsultacje do
12.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji
o zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Tryb odrębny

Tryb odrębny

Tzw. ustawa
okołobudżetowa. Nie podlega
procesowi
konsultacji
publicznych

Tryb
odrębny

Tryb odrębny

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
14.09.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

80.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
550

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi

81.

Projekt ustawy o
architektach

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
602

Minister
Inwestycji i
Rozwoju

82.

Projekt ustawy o
inżynierach
budownictwa

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
603

83.

Projekt ustawy przepisy
wprowadzające ustawę
o architektach i ustawę
o inżynierach
budownictwa

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
604

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

03.10

Bez

1

0
W OSR
napisano,
że nikt nie
zgłosił
uwag.

07.09.18

04.10

Bez

12
Bez uzasadnienia powodu
skrócenia
terminu
21

Minister
Infrastruktury i
Rozwoju

07.09.18

04.10

Bez

Minister
Infrastruktury i
Rozwoju

07.09.18

04.10

Bez

2
Prekonsulta
cje – w OSR:
„projekt ustawy poddany został
roboczym
konsultacjom z
przedstawicielami samorządów
zawodowych architektów i inżynierów
budownictwa „
2
Prekonsulta
cje – w OSR
j.w.
1

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

0

NIE

21

0

NIE

21

0

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Konsultacje do
15.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji, ale w
OSR napisano, że
nikt nie zgłosił
uwag.
Konsultacje do
25.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Konsultacje do
25.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji
Konsultacje do
25.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
01.10.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

84.

Projekt ustawy o
grobach weteranów
walk o wolność i
niepodległość Polski

Szef
Kancelarii
Prezesa
Rady
Ministrów

85.

Projekt ustawy o
Instytucie Europy
Środkowej

86.

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

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
650
12.10.
przekazany
do Sejmu
Całą dokumentację upubliczniono
po 11 i 12
dniach
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
651
11.10.
wpłynął do
Sejmu
Niemal całą
dokumentację upubliczniono 25 dni
po wysłaniu
projektu do
Sejmu
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
655

05.10.

7

Bez

Szef
Kancelarii
Prezesa
Rady
Ministrów

06.09.18

05.10

6

Bez

Minister
Gospodarki
Morskiej i
Żeglugi
Śródlądowej

05.10.18

05.10

Bez

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

W OSR:
„Uzasadnieniem
odstąpienia od
konsultacji jest
potrzeba jak
najszybszego
uchwalenia
projektowanej
ustawy.”

Tryb odrębny

Tryb odrębny

Tryb
odrębny

Tryb
odrębny

Tryb odrębny
z powodu
„konieczności
pilnego wejścia
w życie
projektowanych
rozwiązań”

Tryb odrębny

Tryb odrębny

Konsultacje do
12.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

1

Ile dni
trwały
konsultacje

7
-ze
względu
na
pilność

0

NIE

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

87.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
ochrony środowiska
oraz niektórych innych
ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
855

Minister
Środowiska

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
20.07.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

10.10.

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Bez

2
Prekonsulta
cja
W OSR:
„rozwiązani
a były analizowane w
ramach
Podgrupy
ds.
Inwestycji
Kolejowych.
.. . Grupy
Wysokiego
Szczebla ds.
Inwestycji
Kolejowych”

14
„zapew
nienie
możliwie najszybsze
go
wprowa
dzenia
do polskiego
systemu
prawne
go przepisów
dokonujących
transpo
zycji
dyrekty
wy Komisji
(UE)
2015/99
6 z dnia
19 maja
2015 r”

12 + 2 o
braku
uwag

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

NIE

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Konsultacje do
24.10.
Do 15.11 brak
raportu z
konsultacji

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

88.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
wymianie informacji
podatkowych z innymi
państwami oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
858

Minister
Finansów

89.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o
finansowym wspieraniu
produkcji kulturowych
gier wideo oraz o
zmianie innych ustaw
Projekt ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
860

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12316
950

90.

91.

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12317
354

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
28.09.18.

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Minister
Zdrowia

Minister
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
Minister
Energii

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

Ile razy
konsultowany

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

10.10.

Bez

1

3+1o
braku
uwag

24.09.18.

10.10.

Bez

1

7
„wyznaczenie
terminu
... krótszego
niż wynikający
z § 129
uchwały
RM, wynika z apiętego
harmon
ogramu
prac
legislacyjnych
21

24.09.18

11.10.

Bez

1

18

08.12.15

23.10.

Bez

1

17

0

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Nie

NIE

0

0

NIE

Nie

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

Po 30 dniach
upubliczniono
tabelę
zestawiającą
otrzymane uwagi
wraz z
odniesieniem się
do nich, którą
nazwano „Raport
z konsultacji”

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Konsultacje do
31.10.

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Konsultacje do
29.10.

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

Konsultacje do
09.11.

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
28.09.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

92.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
ochronie konkurencji i
konsumentów oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12317
508

Prezes
Urzędu
Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

93.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych
rewidentach, firmach
audytorskich oraz
nadzorze publicznym

https://legisl
acja.rcl.gov.
pl/projekt/1
2317664

94.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku od towarów i
usług

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12317
804
6.11.przekaza
ny do sejmu

Ile
dni
prac
ował
rząd

26.10.

Bez

1

Minister
Finansów

05.09.18

31.10.

Bez

1

Minister
Finansów

21.08.18

07.11

-1

Na
podstawie
zało
-żeń

Bez

Ile razy
konsultowany

Tryb
odrębny

Ile dni
trwały
konsultacje

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

7
„konieczność
dostoso
wania
prawa
krajowe
go do
przepisów” UE

4+1o
braku
uwag

14

Tryb
odrębny

0

Tryb
odrębny

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

NIE

Konsultacje do
02.11.

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

NIE

Konsultacje do
14.11.

Brak informacji o
zorganizowaniu
konferencji
uzgodnieniowej

„Ze względu na
konieczność przyspieszenia prac
nad uregulowaniem z dniem
1 stycznia 2019 r.
kwestii utrzymania stawek podatku od towarów i
usług na dotychczasowym poziomie, projekt w
tym zakresie winien być procedowany w trybie
odrębnym.”

Tryb odrębny

Tryb odrębny

LP

Nazwa projektu

Link do
projektu

Wnioskoda
wca

95.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz
niektórych innych ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12317
805

Minister
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej

96.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku od towarów i
usług oraz ustawy –
Ordynacja podatkowa
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
ofercie publicznej i
warunkach
wprowadzania
instrumentów
finansowych do
zorganizowanego
systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych
oraz niektórych innych
ustaw

https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12317
902
https://legisla
cja.rcl.gov.pl/
projekt/12318
000

97.

Data
wpisania do
Wykazu
prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrów
02.11.18

Data
umieszczenia
na
platformie RPL

Ile
dni
prac
ował
rząd

Na
podstawie
zało
-żeń

07.11.

Bez

Minister
Finansów

26.10.18

09.11.

Bez

1

Minister
Finansów

07.05.18

15.11.

Bez

1

Ze względu na poz. 5 odliczyć jeden projekt od ogólnej liczby umieszczonych na RPL.

Ile razy
konsultowany

?

Ile dni
trwały
konsultacje

?
Na platformie
RPL udostępniony
07.11.
bez podania informacji
o terminie zgłaszania
uwag.
30

14

Czy i ile
pism z
uwagami
upubliczniono

Czy
upubliczniono
odpowiedzi na
uwagi

Po jakim okresie
od zakończenia
konsultacji
przygotowano
Raport

Koniec konsultacji
09.12.

Koniec konsultacji
29.11.

Czy zaproszono
autorów uwag na
Konferencję
uzgodnieniową

