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Do druku nr 2789 

Warszawa, 30 sierpnia 2018 r. 

Pan 

Dariusz SALAMOŃCZYK 

ZASTĘPCA SZEFA 

KANCELARII SEJMU 

~~';;:~ li&cl'::;;_~-173-215/18, zawieraj•ce 

prośbę o przedstawienie opinii dotyczącej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, że Prokuratoria 

Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w piśmie z dnia 30 maja 2018 r. przedstawiła już uwagi do 

przedłożonego projektu ustawy na etapie rządowego procesu legislacyjnego. Opinia jest dostępna 

na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w dziale: rządowy proces legislacyjny. 

Zastrzeżenia sformułowane we wspomnianej opinii były przedmiotem dyskusji podczas 

konferencji uzgodnieniowej dotyczącej przedłożonego projektu, jaka miała miejsce w czerwcu 

2018 r. Prokuratoria przyjęła wówczas do wiadomości wyjaśnienia odnoszące się do przedłożonych 

uwag, przedstawione przez autorów projektu. Ponieważ wersja projektu ustawy skierowana do prac 

sejmowych nie różni się w swym zasadniczym wymiarze od ocenianego już przedłożenia, stąd też 

Prokuratoria Generalna nie zgłasza dodatkowych uwag do tego projektu na bieżącym etapie prac 

legislacyjnych 

Otrzymuj a: 

adresat - 1 egz., 
a/a -1 egz. 

ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa 

tel.: (+48) 22 392-31-17; fax: (+48) 22 392-31-20 

-;~ Leszek Bosek -

www.prokuratoria.gov.pl 

kancelaria@prokuratoria.gov.pl 
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Rzeczypospolitej Polskiej 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

BSA 111-021-312/18 

Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa, dnia ?>O sierpnia 2018 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2018 r., GMS-WP-173-215/18, uprzejmie 

informuję, że Sąd Najwyższy działając na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.) nie zgłasza uwag do 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 

ustaw. 

Z wyral))a~unku 

SSN Józef Iwulski 
Prezes Sądu Najwyższego 

kierujący Izbą Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych 

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, tel. 22 530 82 03, faks 22 530 91 OO, e-mail:ppsek@sn.pl,www.sn.pl 



NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

NIPiP-NRPiP-DM.0025.249.2018 Warszawa, dnia 3 września 2018r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

,__9;J_)_#WtJ~ ~ /-1_,,l:.tU}ft;bQ-

w odpowiedzi na pismo nr GMS-WP-173-215/18, które wpłynęło do biura Naczelnej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w dniu 6 sierpnia 2018 roku, dotyczące zaopiniowania rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, 

uprzejmie informuję, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie zgłasza uwag do wyżej 

wymienionego projektu. 

02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10 

tel.: (22) 327 61 61, fax (22) 327 61 60 

www.nipip.pl, e-mail: nipip@nipip.pl 
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Wiceprezes NRPiP 

Mariola Łodzińska 
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