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Art. 2. 1. Do zadań Komitetu należy w szczególności: 
1) koordynowanie procesów adaptacyjnych i integra

cyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, 
organizowanie i koordynowanie działań kształtują
cych te procesy, zwłaszcza w sferze gospodarczej 
i społecznej, 

2) inicjowanie i koordynowanie prac dostosowaw
czych w zakresie instytucji prawnych oraz opinio
wanie projektów aktów prawnych co do ich zgod
ności z prawem Unii Europejskiej, 

3) współpraca z Komisją Europejską w zakresie reali
zacji indywidualnego programu wymagań inte
gracyjnych, 

4) ocena przebiegu procesów dostosowawczych, 
5) koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozy

skiwaniem i wykorzystywaniem środków pocho
dzących z pomocy zagranicznej, 

6) podejmowanie działań mających na celu przygoto
wanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla 
procesów integracyjnych, 

7) współdziałanie z organizacjami samorządowymi, 
zmierzające do udziału tych organizacji w różnych 
strukturach instytucjonalnych Unii Europejskiej, 

8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpie
czeństwa państwa, stosownie do kompetencji 
określonych w odrębnych przepisach, 

9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez 
Prezesa Rady Ministrów lub wynikających z odręb
nych przepisów. 

2. Komitet przedstawia Radzie Ministrów: 

1) założenia programów dostosowawczych oraz inte
gracyjnych z Unią Europejską, 

2) projekty rozstrzygnięć w zakresie przeznaczania 
środków pochodzących z pomocy zagranicznej, 

3) projekty aktów prawnych dotyczących działań do
stosowawczych i integracyjnych, 

4) sprawozdania z przebiegu realizacji programów do
stosowawczych i działań integracyjnych. 

Art. 3. Rada Ministrów może określić, w drodze roz
porządzenia, szczegółowy zakres działania Komitetu. 

Art. 4. 1. W skład Komitetu wchodzą: 
1) Przewodniczący Komitetu, 
2) Sekretarz Komitetu, 
3) członkowie. 

2. Do powoływania i odwoływania Przewodniczą
cego Komitetu stosuje się przepisy ustawy konstytu
cyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych sto
-sunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie teryto
rialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 
i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488). Prze
wodniczący Komitetu wchodzi w skład Rady Mini
strów. 

3. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Prezes 
Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komi
tetu, z zastrzeżeniem art. 9 pkt 1. 

4. Członkami Komitetu są: 

1) Ministrowie: Spraw Zagranicznych, Spraw We
wnętrznych i Administracji, Gospodarki, Finansów, 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le
śnictwa, ~racy i Polityki Socjalnej, Rolnictwa i Go
spodarki Zywnościowej oraz Sprawiedliwości, 

2) nie więcej niż trzy osoby, powoływane i odwoływa
ne przez Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem 
art. 9 pkt l, których doświadczenie lub sprawowa
ne funkcje mogą mieć istotne znaczenie dla realiza
cji zadań Komitetu. 

5. Członek Komitetu, o którym mowa w ust. 4 pkt l, 
może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wyznaczyć 
swego stałego zastępcę - sekretarza stanu bądź pod
sekretarza stanu w kierowanym przez siebie minister
stwie, do zastępowania go w Komitecie. 

6. W razie rozpatrywania przez Komitet sprawy na
leżącej do zakresu działania innego ministra niż wy
mieniony w ust. 4 pkt l, minister ten uczestniczy w po
siedzeniach Komitetu z prawem głosu. Przepis ust. 5 
stosuje się odpowiednio. 

7. W posiedzeniach Komitetu może uczestniczyć 
Prezes Narodowego Banku Polskiego i Prezes Rządo
wego Centrum Studiów Strategicznych. 

Art. 5. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się przy 
obecności co najmniej połowy składu Komitetu. 

2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze 
uzgodnienia. 

3. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie 
jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicja
tywy przewodniczącego posiedzenia, poddany głoso
waniu. Rozstrzygnięcia w drodze głosowania zapadają 
większością głosów osób, o których mowa wart. 4 ust. 
1 i 6, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego posiedzenia. 

4. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu, człon 
ka Komitetu lub ministra, o którym mowa wart. 4 
ust. 6, zgłoszony w trakcie posiedzenia, na którym roz
patrywano sprawę w zakresie, w którym przysługiwa
ło mu prawo głosu - Prezes Rady Ministrów może 
wstrzymać wykonanie uchwały i skierować sprawę do 
rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów. 

Art. 6. Szczegółowe zasady i tryb działania Komite
tu .określa regulamin uchwalony przez Komitet i za
twierdzony przez Radę Ministrów. 

Art. 7. 1. Przewodniczący Komitetu kieruje jego 
pracą i, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, repre
zentuje Komitet na zewnątrz. 

2. Przewodniczący Komitetu, w celu wykonania 
ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień, 
wydaje rozporządzenia. 

3. Przewodniczący Komitetu współdziała z organa
mi państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi 
w sprawach objętych zakresem działania Komitetu. 

4. W razie gdy Przewodniczący Komitetu nie może 
czasowo wykonywać swoich zadań, zastępuje go Mini
ster Spraw Zagranicznych, a w razie jego nieobecności 
- inny członek Komitetu wyznaczony przez Prezesa 
Rady Ministrów. W przypadku tym przepisu art. 4 ust. 5 
nie stosuje się. 
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Art. 8. 1. Komitet wykonuje swoje zadan ia przy po
mocy urzędu Komitetu, którym kieruje Przewodniczą
cy Komitetu , z zastrzeżeniem art. 9 pkt 2. 

2. Organizację urzędu Komitetu określa statut 
nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady 
Ministrów. 

Art. 9. W przypadku gdy funkcję Przewodniczącego 
Komitetu pełni Prezes Rady Ministrów: 

1) Sekretarza Komitetu oraz członków Komitetu, o któ
rych mowa wart. 4 ust. 4 pkt 2, powołuje i odwołuje 
Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii człon

ków Komitetu, o których mowa wart. 4 ust. 4 pkt 1, 

2) urzędem Komitetu kieruje, z upoważn i eni a Prze
wodniczącego Komitetu, Sekretarz Komitetu. 

Art. 10. Komitet wydaje Dziennik Urzędowy Komi 
tetu Integracji Europejskiej na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach . 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na za
sadach określonych w ustawie - Przepisy wprowadza 
jące ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki 
i administracji publicznej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : A. Kwaśniewski 

495 
USTAWA 

z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. 

Art. 1. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 
zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką or
ganizacyjną, prowadzącą prace służące Radzie Mini
strów i Prezesowi Rady Ministrów do programowania 
strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarcze
go i społecznego oraz zagospodarowania przestrzen
nego kraju. 

Art. 2. Do zadań Centrum należy w szczególności : 

1) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Mini
strów: 
a) prognoz i długookresowych , strategicznych pro

gramów rozwoju gospodarczego i społecznego , 

b) koncepcji i programów polityki zagospodarowa
nia przestrzennego kraju oraz programów poli
tyki regionalnej , 

c) ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji 
kraju oraz długofalowych koncepcji polityki za
granicznej, 

d) ocen funkcjonalności struktur państwa oraz pro
pozycji ich przekształceń , 

2) analizowanie zgodności treści i przebiegu realizacji 
programów krótkookresowych oraz średniookre
sowych ze strategicznymi programami długookre
sowymi i informowanie Ra dy Ministrów o stwier
dzonych niezgodnościach , 

3) analizowanie stanu gospodarki z punktu widzenia 
realizacji programów strategicznych oraz regional
nych i informowanie Rady Ministrów o stwierdzo
nych zagrożeniach , 

4) przygotowywanie innych analiz, prognoz i progra
mów zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Ra
dy Ministrów, 

5) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpie
czeństwa państwa, stosownie do kompetencji 
ustalonych w odrębnych przepisach. 

Art. 3. Centrum współdziała z Polską Akademią Na
uk, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi. 

Art. 4. 1. Centrum kieruje Prezes. 

2. Do powoływania i odwoływania Prezesa Cen
trum stosuje się przepisy ustawy konstytucyjnej z dnia 
17 pażdziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach mię
dzy władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypo
spolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. Nr84, poz. 426, z 1995 r. Nr38, poz. 184 i Nr 150, 
poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488). Prezes Cen
trum wchodzi w skład Rady Ministrów. 

Art. 5. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową 
na zasadach określonych w prawie budżetowym dla 
jednostek budżetowych. 

2. Prezes Centrum dysponuje środkami budżetu 
państwa na finansowanie prac niezbędnych z punktu 
widzenia zadań Centrum. 

Art. 6.1 . Do pracowników Centrum stosuje się od
powiednio przepisy o służbie cywilnej oraz o pracow
nikach urzędów państwowych , z wyłączeniem przepi
sów dotyczących aplikacji administracyjnej . 

2. Prezes Rady Ministrów ok reśla, w drodze rozpo
rządzenia, zasady wynagradzania oraz wymagania 
kwalifikacyjne pracowników Centrum. 

Art. 7. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzą
dzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa jego 
wewnętrzną organizację· 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na za
sadach określonych w ustawie - Przepisy wprowadza
jące ustawy refo rmujące funkcjonowanie gospodarki 
i administracji publicznej . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 


