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§ 6. Przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie Mi
nistrów, co najmniej raz w roku, sprawozdania z działalności 
Komitetu. 

§ 7. 1. W celu realizacji swoich zadań Komitet może 
określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu 
przygotowanie projektów dokumentów rządowych przezna
czonych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów oraz wskazy
wać organy odpowiedzialne za ich wykonanie. 

2. W celu realizacji zadań określonych w § 2 pkt 7 
przewodniczący Komitetu powołuje stały zespół. Pracami 
zespołu kieruje przewodniczący Komitetu lub osoba przez 
niego upoważniona. 

3. Przewodniczący Komitetu może powoływać również 
inne stałe lub doraźne zespoły albo ekspertów do opracowa
nia analiz, prognoz, ekspertyz lub projektów rozwiązań. 

§ 8. 1, Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komi
tetu zapewniają odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu 
Rady Ministrów podległe sekretarzowi Komitetu. 

2. Przygotowanie i rozpatrywanie dokumentów przez 
Komitet następuje w trybie określonym w uchwale nr 20 
Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulami
nu prac Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 7, poz. 47 oraz 
z 1992 r. Nr 7, poz. 47 i Nr 25, poz. 180). 

§ 9. Traci moc uchwała nr 17/94 Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 1994 r. w sprawie Komitetu Spraw Obronnych 
Rady Ministrów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia 
i podlega ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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UCHWAŁA Nr 38 RADY MINISTROW 

z dnia 28 marca 1995 r. 

w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Komitet Społeczno-Polityczny Ra
dy Ministrów, zwany dalej "Komitetem". 

2. Komitet jest wewnętrznym kolegialnym organem Ra
dy Ministrów, zapewniającym koordynację i sprawną realiza
cję zadań Rządu w dziedzinie społeczno-politycznej. 

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Prezes 
Rady Ministrów może powierzyć Komitetowi wykonywanie 
określonych zadań dotyczących koordynacji prac ministrów. 

§ 2. 1. Do zadań Komitetu należy w szczególności: 

1) zapewnianie koordynacji działań organów administracji 
rządowej, mających na celu przygotowanie-do decyzji 
Rady Ministrów - projektów programów działań 
w dziedzinie społeczno-politycznej oraz projektów od. 
powiednich aktów normatywnych, 

2) rozpatrywanie rozbieżności powstałych w toku uzgod
nień między członkami Rady Ministrów, dotyczących 
projektów dokumentów rządowych w sprawach z dzie
dziny społeczno-politycznej, oraz przygotowywanie 
projektów ich rozstrzygnięć, 

3) analizowanie sytuacji społeczno-politycznej i stanu rea
lizacji polityki społecznej oraz przedstawianie odpowie
dnich propozycji i wniosków Radzie Ministrów, 

4) rekomendowanie Radzie Ministrów i Prezesowi Rady 
Ministrów stanowiska lub projektów rozstrzygnięć 
w sprawach społeczno-politycznych, 

5) inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań 
na rzecz umacniania więzi z Polonią i wychodźstwem, 
wymiany młodzieży, wymiany informacji oraz tworzenia 
sprzyjających warunków dla mniejszości narodowych 
i etnicznych żyjących w Polsce, 

6) systematyczne rozpatrywanie stanu realizacji zadań z za
kresu przestrzegania praw człowieka i obywatela, wyni-

kających z ustaw i zobowiązań międzynarodowych, 
praworządności i stanu bezpieczeństwa obywateli, poli
tyki socjalnej, ograniczania skutków bezrobocia, bez
pieczeństwa i ochrony warunków pracy, oświaty, nauki, 
szkolnictwa wyższego, kultury, zdrowia i opieki społecz
nej, wypoczynku i sportu oraz ochrony środowiska, 
a także opracowywanie ocen oraz wniosków w tym 
zakresie, 

7) projektowanie warunków i zasad współpracy Rządu 
i innych organów administracji rządowej ze związkami 
zawodowymi, organizacjami samorządu zawodowego 
i stowarzyszeniami oraz oddziaływanie na rzecz tworze
nia warunków społecznych sprzyjającym skuteczności 
działania Rządu, 

8) analizowanie spraw z zakresu społecznych aspektów 
działalności środków masowej komunikacji i systemu 
telekomunikacyjnego państwa, 

9) rozpatrywanie innych spraw i wykonywanie zadań zle
conych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. 

2. Rozpatrywanie spraw dotyczących mniejszości naro
dowych i etnicznych żyjących w Polsce, więzi z Polonią 
i wychodźstwem oraz nauki następuje w uzgodnieniu z Wi
ceprezesem Rady Ministrów - Przewodniczącym Komitetu 
Badań Naukowych. 

§ 3. 1. W celu realizacji zadań Komitet może określać 
sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygo
towanie projektu stanowiska lub decyzji Rady Ministrów 
albo Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy od
powiedzialne za ich wykonanie. 

2. Komitet może powoływać zespoły robocze lub eks
pertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz oraz 
koncepcji i projektów rozwiązań programowych. 

3. Komitet składa Radzie Ministrów, co najmniej raz 
w roku, sprawozdanie ze swojej działalności . 
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§ 4. 1. W skład Komitetu wchodzą: 

1) przewodniczący Komitetu - Minister Pracy i Polityki 
Socjalnej, 

2) wiceprzewodniczący Komitetu : 
a) Minister Sprawiedliwości, 
b) Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

3) członkowie Komitetu - członkowie Rady Ministrów 
właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej spra
wy. 

2. W pracach Komitetu biorą udział: 

1) sekretarz Komitetu - podsekretarz stanu w Urzędzie 
Rady Ministrów, 

2) przewodn iczący i kierownicy właściwych centralnych 
organów administracji rządowej zaproszeni przez prze
wodniczącego Komitetu, 

3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału 
w pracach Komitetu również inne osoby. 

§ 5. 1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komi
tetu zapewniają odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu 
Rady Ministrów, nadzorowane bezpośrednio przez sekreta
rza Komitetu. 

2. Przygotowanie i rozpatrywanie dokumentów przez 
Komitet następuje w trybie określonym w uchwale nr 20 
Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulami
nu prac Rady Min istrów (Monitor Polski Nr 7, poz. 47 oraz 
z 1992 r. Nr 7, poz. 47 i Nr 25, poz. 180). 

3. Ilekroć w uchwałach Rady Ministrów mówi się 
o Komitecie Społecznym Rady Ministrów, rozumie się przez 
to Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów. 

§ 6. Traci moc uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 23 
listopada 1993 r. w sprawie Komitetu Społeczno-Politycz
nego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 63, poz. 565) . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięc ia i pod
lega ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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UCHWAŁA Nr 39 RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 marca 1995 r. 

w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Powołuje się Komitet Ekonomiczny Rady Minis
trów, zwany dalej "Komitetem". 

2. Komitet jest wewnętrznym kolegialnym organem Ra
dy Ministrów, zapewniającym koordynację dz iałań organów 
administracji rządowej w zakresie sprawnej i spójnej realizacji 
polityki gospodarczej Rządu. 

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Prezes 
Rady Ministrów może powierzyć Komitetowi wykonywanie 
określonych zadań dotyczących koordynacji prac ministrów. 

§ 2. Do zadań Komitetu należy w szczególności : 

1) zapewnianie koordynacji działań organów administracji 
rządowej: 

a) mających na celu przygotowanie - do decyzji Rady 
Ministrów - projektów programów działań gos
podarczych państwa oraz projektów odpowiednich 
aktów normatywnych, w szczególności w sprawach 
założeń polityki gospodarczej państwa, budżetu pań
stwa, zmian strukturalnych i przekształceń własno
ściowych, międzynarodowej współpracy gospodar
czej, zaangażowania kapitału zagranicznego i pro
gnoz koniunktury gospodarczej. 

b) służących rozwiązywaniu problemów polityki regio 
nalnej i przestrzennej, kształtowaniu obszarów wiej
skich i strukturalnych przeobrażeń wsi oraz alokacji 
środków finansowych z różnych źródeł na ten cel. 

c) innych działań o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
gospodarczego kraju, 

2) analizowanie sytuacji gospodarczej państwa oraz zgod
ności realizacji polityki gospodarczej z przyjętymi zało
żeniami; przedstawianie odpowiednich propozycji 
i wniosków Radzie Ministrów, 

• 

3) inicjowanie i zapewnianie koordynacj i działań zmierza
jących do zwiększenia skuteczności polityki regionalnej 
w drodze współpracy z Unią Europejską oraz kształ
towanie i rozwijanie współpracy regionalnej i trans
granicznej, 

4) inspirowanie inicjatyw w zakresie polityki gospodarczej 
oraz powierzanie członkom Komitetu realizacji zadań 
w sprawach wymagających koordynacji, 

5) rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych 

w sprawach o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki 
gospodarczej państwa oraz - na wniosek właściwych 
ministrów i kierowników urzędów centralnych - pro
jektów rozstrzygnięć w sprawach gospodarczych, wy
magających skoordynowanego działania organów ad
ministracji rządowej. 

6) rekomendowanie Radzie Ministrów i Prezesowi Rady 
Ministrów stanowiska lub projektu decyzji w sprawach 
gospodarczych, 

7) rozpatrywanie innych spraw i wykonywan ie zadań zle
conych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. 

§ 3. 1. W celu realizacji zadań Komitet może określać 
sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygo
towanie projektu stanowiska lub decyzji Rady Ministrów 
albo Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy od 
powiedzialne za ich wykonanie. 

2. Komitet może powoływać ekspertów do opracowa
nia analiz, prognoz, ekspertyz oraz koncepcji i projektów 
rozwiązań programowych. 

3. Komitet składa Radzie Ministrów, co najmniej raz 
w roku, sprawozdanie ze swojej działalności. 

• 


