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UCHWAlA Nr 84 RADY MINISTROW
z dnia 31 lipca 1992 r.

w sprawie Komitetu

Społecznego

następuje:

Rady Ministrów.

Rady Minist-

tury, zdrowia i opieki społecznej oraz ochrony środowis
ka i opracowywanie ocen oraz wniosków w tym zakresie,

2. Komitet jest wewnętrznym organem Rady Ministrów,
zapewniającym koordynację i sprawną realizację zadań Rzą
du w dziedzinie społeczno-politycznej .

5) projektowanie warunków i zasad współpracy Rządu
i innych organów administracji rządowej ze związkami
zawodowymi, organizacjami samorządu zawodowE1go
oraz stowarzyszeniami,

Rada Ministrów uchwala, co

§ 1. 1. Powołuje się Komitet
rów, zwany dalej "Komitetem".

§ 2. Do

zadań

1) rozpatrywanie

Komitetu

Społeczny

należy

w

szczególności:

rozbieżności powstałych

w toku uzgodRady Ministrów, dotyczących
projektów dokumentów rządowych w sprawach z dziedziny społeczno-politycznej, oraz przygotowywanie
projektów ich rozstrzygnięć,
nień pomiędzy członkami

2) analizowanie sytuacji społeczno-politycznej i stanu realizacji polityki społeczno-politycznej oraz przygotowywanie propozycji działań w tym zakresie,
3) inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań
na rzecz umacniania więzi z Polonią i wychodźstwem,
wymiany młodzieży oraz wymiany informacji,
4) systematyczne rozpatrywanie spraw z zakresu polityki
socjalnej, oświaty, nauki, szkolnictwa wyższego, kul-

6) rozpatrywanie innych spraw i wykonywanie zadań zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. 1. Komitet wykonuje swoje zadania w szczególnoprzez przedstawianie Radzie Ministrów, Prezydium Rządu
lub Prezesowi Rady Ministrów uzgodnionego stanowiska
albo projektów decyzji oraz opinii, wniosków i ocen dotyczą
cych rozpatrywanych spraw.
ści

2. Komitet może powoływać ekspertów do opracowania określonych analiz, prognoz oraz koncepcji rozwiązań
programowych.

§ 4. W celu realizacji zadań Komitet może określać
sposoby i terminy wykonania prac przygotowawczych oraz
wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.

-
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§ 5. 1. Komitet tworzą: wiceprezes Rady Ministrów Paweł Łączkowski jako przewodniczący Komitetu oraz minister-członek Rady Ministrów Jerzy Kamiński i członkowie
Rady Ministrów właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
2. Przewodniczący Komitetu
w pracach również inne osoby.

może zapraszać

do udziału

Poz. 178, 179 i 180

§ 6. Obsługę organizacyjną prac Komitetu wykonuje
sekretarz Komitetu - podsekretarz stanu w Urzędzie Rady
Ministrów.
§ 7.
lega

Uchwała

życie

wchodzi w

z dniem powzięcia i pod-

ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka
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UCHWAŁA Nr 85 RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 1992 r.

w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
Rada Ministrów uchwala, co

następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, zwany dalej "Komitetem".
2. Komitet jest wewnętrznym organem Rady Ministrów,
i sprawną realizację zadań Rzą
du w dziedzinie gospodarki państwa.

zapewniającym koordynację

§ 2. Do

zadań

1) rozpatrywanie

Komitetu

należy

w

szczególności:

rozbieżności powstałych

w toku uzgodRady Ministrów, dotyczących
projektów dokumentów rządowych w sprawach gospodarczych, oraz przygotowywanie projektów ich roznień pomiędzy członkami

strzygnięć,

2) analizowanie sytuacji gospodarczej i stanu realizacji
polityki gospodarczej oraz przygotowywanie propozycji
działań w tym zakresie,
3) rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych
w sprawach gospodarczych oraz - na wniosek właś
ciwych ministrów - projektów rozstrzygnięć w sprawach gospodarczych, wymagających skoordynowanych działań organów administracji państwowej,
4) rozpatrywanie innych spraw i wykonywanie zadań zlecanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. 1. Komitet wykonuje swoje zadania w szczególności przez przedstawianie Radzie Ministrów, Prezydium Rządu
lub Prezesowi Rady Ministrów uzgodnionego stanowiska

lub projektów decyzji oraz opinii i wniosków
rozpatrywanych spraw.

dotyczących

2. Komitet może powoływać ekspertów do opracowania określonych analiz, prognoz oraz koncepcji rozwiązań
programowych.

§ 4. W celu realizacji zadań Komitet może określać
sposoby i terminy wykonania prac przygotowawczych oraz
wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.
§ 5. 1. Komitet tworzą: wiceprezes Rady Ministrów
Henryk Goryszewski jako przewodniczący oraz Minister
Finansów jako wiceprzewodniczący i członkowie Rady Ministrów właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej
sprawy.
2. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału
w pracach Komitetu również inne osoby.

§ 6. Obsługę organizacyjną prac Komitetu wykonuje
sekretarz Komitetu - podsekretarz stanu w Urzędzie Rady
Ministrów.
§ 7. Traci moc uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 21
stycznia 1992 r. w sprawie powołania Komitetu Społeczno
-Ekonomicznego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 7, poz.
47).
Uchwała
ogłoszeniu.

§ 8.
lega

wchodzi w

życie

z dniem powzięcia i pod-

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka

180
UCHWAŁA Nr 86 RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 1992 r.
zmieniająca uchwałę

w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego
1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów (Monitor
Polski Nr 7, poz. 47 i z 1992 r. Nr 7, poz. 47) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 4 wyrazy "Komitetu Społeczno- Ekonomicznego Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami " Komite-

tu Ekonomicznego lub Komitetu
Ministrów";

Społecznego

Rady

2) w § 7 w ust. 2 po wyrazach "w sprawach" stawia się
dwukropek, a wyrazy "gospodarczych - Sekretarz
Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów"
zastępuje się wyrazami:

