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USTAWA

z dnia 17 lutego 2006 r.

o likwidacji Rzàdowego Centrum Studiów Strategicznych1)

Art. 1. Z dniem 31 marca 2006 r. likwiduje si´ Rzà-
dowe Centrum Studiów Strategicznych dzia∏ajàce
przy Prezesie Rady Ministrów, zwane dalej „Cen-
trum”.

Art. 2. Z dniem 1 kwietnia 2006 r. wykonywane do-
tychczas przez Centrum zadania i kompetencje z zakre-
su:

1) sporzàdzania ocen skutków spo∏eczno-gospodar-
czych projektowanych regulacji,

2) opracowywania ocen mi´dzynarodowych uwa-
runkowaƒ sytuacji kraju oraz d∏ugofalowych kon-
cepcji polityki zagranicznej,

3) opracowywania ocen funkcjonalnoÊci struktur
paƒstwa i sprawnoÊci ich dzia∏ania,

4) przygotowywania innych analiz, prognoz, koncep-
cji, programów i ocen, zleconych przez Prezesa
Rady Ministrów 

— stajà si´ zadaniami, które realizuje, z upowa˝nie-
nia Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów.

Art. 3. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 uchyla si´ pkt 4;
———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji
rzàdowej, ustaw´ z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cy-
wilnej, ustaw´ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw´ z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.



2) w art. 21 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „jedno-
stek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 4a,” za-
st´puje si´ wyrazami „jednostki, o której mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 4a,”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 14j—14o;

2) w art. 29 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a—1d w brzmie-
niu:

„1a) dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzy-
Êci) spo∏eczno-gospodarczych projektowa-
nych regulacji oraz sporzàdzanie ocen tych
skutków, w tym projektów powodujàcych
istotne d∏ugookresowe nast´pstwa w rozwo-
ju spo∏ecznym i gospodarczym; 

1b) opracowywanie ocen mi´dzynarodowych
uwarunkowaƒ sytuacji kraju oraz d∏ugofalo-
wych koncepcji polityki zagranicznej;

1c) opracowywanie ocen funkcjonalnoÊci struk-
tur paƒstwa i sprawnoÊci ich dzia∏ania;

1d) przygotowywanie innych analiz, prognoz,
koncepcji, programów i ocen, zleconych
przez Prezesa Rady Ministrów;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 23a otrzymuje brzmienie:

„Art. 23a. Dzia∏ rozwój regionalny obejmuje
sprawy:

1) opracowywania projektów strategii
rozwoju kraju;

2) opracowywania dokumentów pro-
gramowych z zakresu spo∏eczno-go-
spodarczego rozwoju kraju, w szcze-
gólnoÊci b´dàcych podstawà do po-
zyskiwania Êrodków rozwojowych
z Unii Europejskiej i z innych êróde∏
zagranicznych;

3) przygotowywania prognoz oraz Êred-
nio- i d∏ugookresowych strategicz-
nych programów rozwoju kraju;

4) przygotowywania koncepcji prze-
strzennego zagospodarowania kraju
wraz z prognozà oddzia∏ywania na
Êrodowisko;

5) analizowania zgodnoÊci rzàdowych
programów krótko- i Êredniookreso-
wych z programami strategicznymi;

6) analizowania zgodnoÊci strategii roz-
woju województw ze strategià rozwo-
ju kraju;

7) opracowywania sektorowych progra-
mów operacyjnych, z wyjàtkiem pro-
gramów dotyczàcych rozwoju obsza-
rów wiejskich i rybo∏ówstwa, realizu-
jàcych cele strategii, o której mowa
w pkt 1, oraz dokumentów, o których
mowa w pkt 2, z wykorzystaniem
w szczególnoÊci Êrodków bud˝etu
paƒstwa oraz Êrodków rozwojowych
pochodzàcych z Unii Europejskiej
i z innych êróde∏ zagranicznych;

8) zarzàdzania Funduszem SpójnoÊci
oraz sektorowymi programami ope-
racyjnymi, z wyjàtkiem programów
dotyczàcych rozwoju obszarów wiej-
skich i rybo∏ówstwa;

9) koordynacji opracowywania przez sa-
morzàdy województw regionalnych
programów operacyjnych, zawiera-
nia regionalnych porozumieƒ progra-
mowych, a tak˝e monitorowania
i oceny przebiegu ich wykonania;

10) wspó∏pracy z jednostkami samorzà-
du terytorialnego oraz organizacjami
je zrzeszajàcymi, a tak˝e z partnerami
spo∏eczno-gospodarczymi, w zakre-
sie dotyczàcym rozwoju spo∏eczno-
-gospodarczego kraju, w tym rozwoju
regionalnego;

11) nadzorowania wykonania i rozlicze-
nia zawartych kontraktów wojewódz-
kich.”;

2) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu realizacji swoich zadaƒ minister kieru-
jàcy okreÊlonym dzia∏em wspó∏dzia∏a, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach oraz w zakresie wynikajàcym z potrzeb
danego dzia∏u, z innymi cz∏onkami Rady Mini-
strów oraz innymi organami administracji rzà-
dowej i paƒstwowymi jednostkami organiza-
cyjnymi, organami samorzàdu terytorialnego,
jak równie˝ z organami samorzàdu gospodar-
czego, zawodowego, zwiàzków zawodowych
i organizacji pracodawców oraz innych organi-
zacji spo∏ecznych i przedstawicielstw Êrodo-
wisk zawodowych i twórczych.”.
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417
i Nr 267, poz. 2258.



Art. 6. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên.
zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4;

2) w art. 41 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby kierujàcej departamentem (komórkà
równorz´dnà) i jej zast´pcy w urz´dach, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz osoby
kierujàcej wydzia∏em (komórkà równorz´dnà)
i jej zast´pcy w urz´dach wojewódzkich,”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej koordynuje zgodnoÊç planów za-
gospodarowania przestrzennego woje-
wództw z koncepcjà przestrzennego za-
gospodarowania kraju oraz w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju regionalnego prowadzi wspó∏-
prac´ transgranicznà i przygranicznà
w zakresie zagospodarowania prze-
strzennego, a tak˝e przygotowuje okreso-
we raporty o stanie zagospodarowania
przestrzennego kraju.”;

2) w art. 47 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia
wyrazy „Rzàdowe Centrum Studiów Strategicz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju regionalnego”.

Art. 8. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169,
poz. 1420) w art. 49 w ust. 1 uchyla si´ pkt 5.

Art. 9. 1. Nale˝noÊci i zobowiàzania Centrum sta-
jà si´ z dniem 1 kwietnia 2006 r. nale˝noÊciami i zo-
bowiàzaniami urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju regionalnego, z wyjàt-
kiem nale˝noÊci i zobowiàzaƒ zwiàzanych z zakre-
sem zadaƒ okreÊlonych w art. 2, które stajà si´ nale˝-
noÊciami i zobowiàzaniami Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

2. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umów i porozu-
mieƒ zawartych przez Centrum przejmuje z dniem
1 kwietnia 2006 r. urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊci-
wego do spraw rozwoju regionalnego, z wyjàtkiem
praw i obowiàzków wynikajàcych z umów i porozu-
mieƒ zwiàzanych z zakresem zadaƒ okreÊlonych
w art. 2, które przejmuje Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów.

Art. 10. Prezes Rady Ministrów ustali, w drodze za-
rzàdzenia, przeznaczenie mienia b´dàcego w posiada-
niu Centrum, z zastrze˝eniem przepisów o gospodarce
nieruchomoÊciami oraz przepisów o finansach pu-
blicznych. 

Art. 11. 1. Pracownicy Centrum stajà si´ z dniem
1 kwietnia 2006 r. pracownikami Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, z wyjàtkiem pracowników Centrum
wykonujàcych dotychczas inne zadania ni˝ wymienio-
ne w art. 2, którzy stajà si´ z tym dniem pracownikami
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego. 

2. Dyrektor generalny Centrum, w terminie 7 dni
od dnia og∏oszenia ustawy, jest obowiàzany zawiado-
miç na piÊmie pracowników, o których mowa w ust. 1,
o zmianach, jakie majà nastàpiç w zakresie ich stosun-
ków pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.7)) stosuje si´ odpowied-
nio. 

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa
w ust. 1, wygasajà po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
przejÊcia do nowego pracodawcy, je˝eli przed up∏y-
wem tego terminu nie zostanà im zaproponowane no-
we warunki pracy i p∏acy na dalszy okres albo w razie
nieprzyj´cia nowych warunków pracy lub p∏acy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaÊni´cia stosunków pracy,
o których mowa w ust. 3, lub wypowiedzenia, o któ-
rym mowa w ust. 4, pracownikom przys∏ugujà Êwiad-
czenia przewidziane dla pracowników, z którymi sto-
sunki pracy rozwiàzuje si´ z powodu likwidacji praco-
dawcy.
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———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179,
poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71,
Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398.



Dziennik Ustaw Nr 45 — 1980 — Poz. 319

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie
stosuje si´ do urz´dników s∏u˝by cywilnej, do których
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o s∏u˝bie cywilnej.

Art. 12. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przez
Centrum realizowane w ramach zadaƒ:

1) wymienionych w art. 2 — sà prowadzone przez
Kancelari´ Prezesa Rady Ministrów;

2) innych ni˝ wymienione w art. 2 — sà prowadzone
przez urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego. 

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 11 ust. 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


