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§ 7.1. Rada wykonuje swoje zadania przez state zespoty, którymi kierują przewodniczący zespotów powotani przez prezydium Rady.

2. Przewodniczący Rady może powotywać doraźne
zespoty do przygotowania opinii, o których mowa
w § 2 pkt 2-4 i 6.
§ 8. 1. Przewodniczący Rady może skierować sprawę,

z inicjatywy wtasnej lub na wniosek zespotu, do
rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym.

2. Opinie o projektach ustawo szczególnej doniostości oraz sprawy wymienione w § 2 pkt 1,5 i 7 są rozpatrywane na posiedzeniach plenarnych Rady.
3. W sprawach nie cierpiących zwtoki oraz w sprawach mniejszej wagi opinię lub stanowisko Rady może przedstawić prezydium Rady.
§ 9. 1. Na posiedzenia plenarne Rady zaprasza się
Prezesa Trybunatu Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego lub ich zastępców albo upoważnio
nych przez nich przedstawicieli.

2. W posiedzeniach Rady lub jej zespotów biorą
udziat - na zaproszenie jej przewodniczącego - wtaściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy
ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, Prezes
Na'odowego Banku Polskiego bądź upoważnieni przez
nich przedstawiciele.
3. W pracach Rady i jej zespotów bierze udziat kierownik wtaściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub delegowana przez niego osoba.
§ 10. Przewodniczący Rady może zapraszać na po-

siedzenia plenarne Radyoraz na posiedzenia jej zespotów przedstawicieli innych niż wymienione w § 9 ust. 2
organów państwowych, a także organizacji spotecznych, zawodowych i samorządowych, reprezentują
cych środowiska prawnicze oraz placówki naukowe.

W odniesieniu do

Poz. 134 i 135
posiedzeń

zespotów uprawnienia te
zespotów.

przystugują przewodniczącym

§ 11. 1. Przewodniczący Rady może zwrócić się do
organu administracji rządowej, który opracowat projekt ustawy albo jej zatożenia skierowane do zaopiniowania przez Radę, o przedstawienie dodatkowych informacji i materiatów, jeżeli są one niezbędne do rozpatrzenia sprawy przez Radę, a w szczególności o uzupetnienie uzasadnienia projektu ustawy.

2. Przewodniczący Rady może organizować konferencje naukowe i zebrania środowiskowe w celu poddania pod dyskusję zagadnień i problemów związa
nych ze sprawami rozpatrywanymi przez Radę.
§ 12. Opinie lub wnioski Rady są przedstawiane
Prezesowi Rady Ministrów niezwtocznie po ich uchwaleniu. Odpisy opinii, ocen i wniosków doręcza się zainteresowanym przewodniczącym statych komitetów
Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrom, kierownikom urzędów centralnych,
Sekretarzowi Rady Ministrów, a także kierownikowi
wtaściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 13. Cztonkom Rady przystuguje miesięczne wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, przyznawane na zasadach stosowanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 14. Osobom zaproszonym do udziatu w pracach
Rady i jej zespotów przystuguje wynagrodzenie za
opracowane opinie i ekspertyzy oraz diety, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach stosowanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 15. Obstugę prac Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w
1 marca 1998 r.

życie

z dniem

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lutego 1998 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 7' ust. 2 i art. 21 ust. 3a ustawy
z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35,
poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24
i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r.
Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425,
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136,
poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89,
poz. 402 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604,
Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(Dz. U. Nr 157, poz. 803 i z 1998 r. Nr 13, poz. 57) w zatączniku do rozporządzenia w lp. 1 skreśla się stanowisko sekretarza Rady Legislacyjnej.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
1 marca 1998 r.

życie

z dniem

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

