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Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cz∏onek Rady Ministrów jest obowiàzany,
w zakresie swojego dzia∏ania, do inicjowania
i opracowywania polityki Rzàdu, a tak˝e przed-
k∏adania inicjatyw, projektów za∏o˝eƒ projek-
tów ustaw i projektów aktów normatywnych
na posiedzenia Rady Ministrów — na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w regulaminie
pracy Rady Ministrów.”;

2) art. 14c otrzymuje brzmienie:

„Art. 14c. Centrum zapewnia obs∏ug´ prawnà Ra-
dy Ministrów poprzez:

1) opracowywanie rzàdowych projek-
tów ustaw na zasadach i w trybie
okreÊlonych w regulaminie pracy
Rady Ministrów, chyba ˝e na pod-
stawie odr´bnych przepisów opra-
cowywanie okreÊlonych rodzajów
projektów ustaw nale˝y do w∏aÊci-
woÊci innych podmiotów;

2) opracowywanie stanowisk prawno-
-legislacyjnych do rzàdowych pro-
jektów aktów prawnych innych ni˝
okreÊlone w pkt 1 oraz do projektów
za∏o˝eƒ projektów ustaw;

3) opracowywanie pod wzgl´dem legis-
lacyjnym rzàdowych projektów ak-
tów prawnych innych ni˝ okreÊlone
w pkt 1, skierowanych do rozpatrze-
nia przez Rad´ Ministrów, w tym po-
przez ich ocen´ pod wzgl´dem
prawnym i redakcyjnym przez Komi-
sj´ Prawniczà prowadzonà przez
Centrum;

4) analizowanie orzecznictwa Trybuna-
∏u Konstytucyjnego, Sàdu Najwy˝-
szego i Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego, a tak˝e Trybuna∏u Spra-
wiedliwoÊci Wspólnot Europejskich

i Sàdu Pierwszej Instancji w szcze-
gólnoÊci w zakresie wp∏ywu na pol-
ski system prawa;

5) koordynowanie pod wzgl´dem
prawnym i formalnym przebiegu
uzgodnieƒ rzàdowych projektów ak-
tów prawnych;

6) redagowanie i udost´pnianie, na za-
sadach i w trybie okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach, Dziennika
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

7) wspó∏dzia∏anie z Komitetem Inte-
gracji Europejskiej w sprawie dosto-
sowania prawa polskiego do prawa
Unii Europejskiej i jego wykonywa-
nia;

8) wspó∏dzia∏anie z Radà Legislacyjnà
w zakresie opiniowania rzàdowych
projektów aktów normatywnych
pod wzgl´dem ich zgodnoÊci z Kon-
stytucjà Rzeczypospolitej Polskiej
oraz spójnoÊci z polskim systemem
prawa;

9) monitorowanie wydawania przez
organy administracji rzàdowej prze-
pisów wykonawczych do ustaw;

10) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach lub
wskazanych przez Prezesa Rady
Ministrów.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437, z póên. zm.3)) w art. 34 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Minister jest obowiàzany do inicjowania i opra-
cowywania polityki Rady Ministrów w stosunku
do dzia∏u, którym kieruje, a tak˝e przedk∏adania
w tym zakresie inicjatyw, projektów za∏o˝eƒ pro-
jektów ustaw i projektów aktów normatywnych
na posiedzenia Rady Ministrów — na zasadach
i w trybie okreÊlonych w regulaminie pracy Rady
Ministrów. W zakresie dzia∏u, którym kieruje, 
minister wykonuje polityk´ Rady Ministrów i ko-
ordynuje jej wykonywanie przez organy, urz´dy
i jednostki organizacyjne, które jemu podlegajà
lub sà przez niego nadzorowane.”.
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USTAWA

z dnia 23 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz
ustaw´ z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia∏alnoÊci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.

2) 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, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505.
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Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia∏al-
noÊci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2:

a) dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) wskazanie organu odpowiedzialnego za
opracowanie projektu za∏o˝eƒ projektu
ustawy;

2b) imi´ i nazwisko oraz stanowisko lub funk-
cj´ osoby odpowiedzialnej za opracowanie
projektu za∏o˝eƒ projektu ustawy;”,

b) dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wskazanie organu odpowiedzialnego za
przed∏o˝enie projektu ustawy Radzie 
Ministrów;”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów
i ministrowie przygotowujà swoje progra-
my prac legislacyjnych dotyczàce projek-
tów rozporzàdzeƒ. Przepisy art. 3 ust. 2
pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.”;

3) w art. 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi
si´ na urz´dowym formularzu:

1) w przypadku prac nad projektem ustawy
— do organu odpowiedzialnego za opra-
cowanie projektu za∏o˝eƒ projektu ustawy,

a je˝eli nie opracowywano projektu za∏o-
˝eƒ projektu ustawy — do organu odpo-
wiedzialnego za przed∏o˝enie projektu
ustawy Radzie Ministrów;

2) w przypadku prac nad projektem rozpo-
rzàdzenia — do organu odpowiedzialne-
go za opracowanie projektu rozporzàdze-
nia.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmioty, które zg∏osi∏y zainteresowanie
pracami nad projektem ustawy lub rozpo-
rzàdzenia, obowiàzane sà zg∏osiç zmiany
danych podlegajàcych zg∏oszeniu w termi-
nie 7 dni od dnia ich wystàpienia odpowied-
nio:

1) organowi odpowiedzialnemu za opraco-
wanie projektu za∏o˝eƒ projektu ustawy,
a je˝eli nie opracowywano projektu za∏o-
˝eƒ projektu ustawy — organowi odpo-
wiedzialnemu za przed∏o˝enie projektu
ustawy Radzie Ministrów;

2) organowi odpowiedzialnemu za opraco-
wanie projektu rozporzàdzenia.”.

Art. 4. Do projektów ustaw przekazanych do
uzgodnieƒ z cz∏onkami Rady Ministrów przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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