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UCHWAŁA Nr 154 RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 listopada 1989 r. 

w sprawie powołania Rady Ekonomicmej. 

IW celu zapewnienia wyboru prawidłowych kierun· 
ków i instrumentów polityki gospodarczej Rządu, a tak
że bezstronnej, naukowej oceny rezultatów tej polityki, 
Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Radę Ekononiiczną, zwaną dalej 
"Radą". 

2. Rada, jest doradczym i opiniodawczym organem 
Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, działają

cym samodzielnie w zakresie spraw określonych w 
uchwale. 

§ 2. W szczególności Rada: 

1) na wniosek Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów 
lub z własnej inicjatywy przygotowuje i przedstawia 
stanowiska dotyczące węzłowych problemów polityki 
gospodarczej i społecznej stanowiących przedmiot 
pracy Rady Ministrów, 

2) dokonuje okresowych ocen stanu gospodarki oraz 
kierunków rozwoju sytuacji gospodarczej i formułuje 
wnioski w tym zakresie, 

3) przeprowadza analizę działań podjętych przez organy 
podległe Radzie Ministrów w zakresie opiniowanych 
spraw, a także ocenia efekty realizacji rozwiązań za
proponowanych przez Radę. 

I§ 3. 1. Rada może inicjować badanie opinii społecz
nej oraz przygotowywanie ekspertyz niezbędnych do sfor
mułowania jej ocen i stanowisk. 

2. Oceny, stanowiska i wnioski Rady, w tym w po
staci samodzielnych opracowań lub komentarzy do doku
mentów rządowych, są przedstawiane Prezesowi Rady 
Ministrów. 

3. Rada może informować opinię publiczną o treści 
swoich ocen, stanowisk i wni~ków. 

,§ 4. 1. Ministrowie i kierownicy urzędów central
nych współdziałają z Radą w sprawach objętych jej za-

kresem działania, udzielają Radzie informacji o prowa
dzonych pracach i planowanych przedsięwzięciach, udo
stępniają projekty programów i decyzji gospodarczych, 
a także materiały informacyjne, niezbędne do prac Rady. 

2. Rada może występow;ać do organizacji społecz

nych, związków zawodowych, szkół wyższych i placó
wek naukowych z wnioskiem o udzielenie opinii lub za
jęcie stanowiska w sprawie stanowiącej przedmiot prac 
Rady. 

3. Rada współdziała z organami opiniodawczymi i do
radczymi Rady Ministrów ,i Prezesa Rady Ministrów, w 
szczególności w celu uwzględnienia wyników ich działal
ności w swoich pracach. 

I§ 5. 1. Przewodniczącego, członków i sekretarza Rady 
powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. 

2. Sekretarz Rady zapewnia organizację prac Rady. 

§ 6. 1. Członkowie Rady zajmują w pracach Rady 
stanowisko w swoim własnym imieniu. 

2. Rada może powoływać zespoły złożone z członków 
Rady, a także zapraszać do prac w tych zespołach dorad
ców i rzeczoznawców. 

;§ 7. Tryb pracy Rady, wyboru zastępcy przewodni
czącego Rady oraz tworzenia zespołów Rady określa re
gulamin Rady. Regulamin uchwala Rada i przedstawia 
Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia. 

,§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną działalności 

Rady zapewnia Urząd Rady Ministrów. 

§ 9. Traci moc uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 
1 kwietn'ia 1982 r. w sprawie powołania Konsultacyjnej 
Rady Gospodarczej (Monitor Polski Nr 11, poz. 77 i z 
1985 r. Nr 43, poz. 281). 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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UCH WAtA Nr 156 RADY MINISTRÓW 

oz dnia 22 listopada 1989 r. 

w sprawie skrócenia kadencji Rady Legislacyjnej. 

Rada Ministrów uchwala. co następuje : 

I§ 1. Określona w § 3 ust. 1 uchwały nr 46 Rady 
Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie Rady Le
gislacyjnej (Monitor Polski Nr 10, poz. 66) kadencja Rady 

Legislacyjnej, powołanej w dniu 29 czerwca 1987 r., zo
staje skrócona i upływa z dnIem 31 pażdziernika 1989 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie ż dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 31 pażdziernika 1989 r. 

Prezes Rady . Ministrów: T. Mazowiecki 


