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W dniu 2017-03-30 15:30:40 użytkownik bip <bip@kprm.gov.pl> napisał:
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do Pani Minister Beaty
Kempy pismem z 15 marca br. (zarejestrowany w KPRM 20 marca br.) uprzejmie informuję iż do
projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (â Ś) skierowanego do rozpatrzenia
przez SKRM dołączono:
- Raport z konsultacji publicznych przedmiotowego projektu oraz
- Protokół rozbieżności (zawierający nieuwzględnione uwagi).
W załączeniu przesyłam ww. dokumenty.
Ponadto informuję, iż do projektu nie została dołączona opinia Rady Legislacyjnej przy PRM.
Wnioskodawca nie poinformował w piśmie przewodnim, czy projekt został skierowany do opinii RL.
Kwestia opinii RL nie była również przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komitetu.
Z poważaniem,
AGNIESZKA KOWALSKA główny specjalista
CENTRUM INFORMACYJNE RZĄDU
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa tel. +48 22694 74 70 fax +48 22625 28 72
e-mail: agnieszka.kowalska@kprm.gov.pl
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.
Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji
i/lub dokumentów, jest zabronione.
Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you really have to.
This message is intended for the sole use of its recipient. If you received this message by mistake,
please immediately notify the sender and then destroy the message. If you are not the intended
recipient, under no circumstances should you use this e-mail in particular by means of disseminating,
distributing, copying, publishing the message itself or information / documentation/data contained
therein.
-Z poważaniem,
Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP
tel.795 891 800
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