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218
Rej. 5/2002

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 stycznia 2002 r.

o nadaniu orderu.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), za wybitne zas∏u-
gi w dzia∏alnoÊci publicznej i paƒstwowej odznaczony
zostaje

KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Maciej Bronis∏aw Graniecki.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Rej. 6/2002

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 stycznia 2002 r.

o nadaniu odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718),
za zas∏ugi w ratowaniu ˝ycia ludzkiego odznaczeni
zostajà

KRZY˚EM  ZAS¸UGI ZA DZIELNOÂå
poÊmiertnie

1. ¸abunowicz Marek, 2. Olszaƒski Bart∏omiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Rej. 7/2002

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 stycznia 2002 r.

o nadaniu orderu.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718),
za wybitne osiàgni´cia w pracy artystycznej odzna-
czony zostaje

KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

poÊmiertnie

Grzegorz Zbigniew Ciechowski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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UCHWA¸A Nr 49 RADY MINISTRÓW

z dnia 19 marca 2002 r.

Regulamin pracy Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rada Ministrów, wykonujàc ustanowione dla
niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach
zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje
rozstrzygni´cia w trybie i na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800),
zwanej dalej „ustawà”, oraz w niniejszej uchwale.

2. Przepisy uchwa∏y dotyczàce ministrów stosuje
si´ równie˝ do cz∏onków Rady Ministrów, o których
mowa w art. 147 ust. 2 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, z uwzgl´dnieniem odr´bnoÊci wynikajàcych
z zakresu i trybu ich dzia∏ania.
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§ 2. Rada Ministrów, w granicach swoich konstytu-
cyjnych i ustawowych kompetencji, rozpatruje sprawy
w trybie zapewniajàcym kolegialne podejmowanie
rozstrzygni´ç oraz ustalanie i realizowanie jednolitej
polityki Rzàdu.

§ 3. 1. Cz∏onkowie Rady Ministrów inicjujà i realizu-
jà polityk´ ustalonà przez Rad´ Ministrów, a w szcze-
gólnoÊci:

1) zapewniajà, ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci,
nale˝yte przygotowanie i wszechstronne rozwa˝e-
nie spraw wnoszonych przez nich do rozpatrzenia
i rozstrzygni´cia przez Rad´ Ministrów,

2) przed wniesieniem sprawy do rozpatrzenia przez
Rad´ Ministrów uzgadniajà swoje stanowiska ze
stanowiskami innych cz∏onków Rady Ministrów,

3) wspó∏dzia∏ajà w realizacji ustaleƒ Rzàdu,

4) powstrzymujà si´ od dzia∏aƒ os∏abiajàcych we-
wn´trznà spójnoÊç polityki Rzàdu.

2. Cz∏onkowie Rady Ministrów w swoim dzia∏aniu
kierujà si´ interesem publicznym, oddzielajàc sprawy
osobiste od obowiàzków s∏u˝bowych.

§ 4. 1. Cz∏onek Rady Ministrów w swoich wystàpie-
niach reprezentuje stanowisko zgodne z ustaleniami
przyj´tymi przez Rad´ Ministrów.

2. Cz∏onek Rady Ministrów nie mo˝e podejmowaç
publicznej krytyki Rzàdu oraz projektów wnoszonych
przez innych cz∏onków Rady Ministrów albo decyzji
podj´tych przez nich w zakresie swoich w∏aÊciwoÊci.

3. Wypowiedzi publiczne cz∏onka Rady Ministrów
dotyczàce istotnych spraw z zakresu dzia∏ania innego
cz∏onka Rady Ministrów powinny byç z nim uzgodnio-
ne. W razie nieuzgodnienia stanowisk, cz∏onek Rady
Ministrów przedstawia spraw´ Prezesowi Rady Mini-
strów.

§ 5. 1. Rada Ministrów dzia∏a na podstawie progra-
mów prac Rzàdu ustalonych przez Prezesa Rady Mini-
strów na okres danego roku lub krótsze okresy. Opie-
rajàc si´ na programie prac Rzàdu, Prezes Rady Mini-
strów mo˝e ustalaç programy szczegó∏owe, w tym pro-
gram prac legislacyjnych Rzàdu oraz harmonogramy
realizacyjne programów.

2. Projekty programów oraz harmonogramy, o któ-
rych mowa w ust. 1, opracowuje, z upowa˝nienia Pre-
zesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, na podstawie zg∏oszeƒ i wniosków organów,
o których mowa w § 6.

Rozdzia∏ 2

Opracowywanie, uzgadnianie 
i wnoszenie projektów dokumentów rzàdowych

§ 6. 1. Projekty aktów normatywnych, programów,
sprawozdaƒ, informacji, analiz problemowych, ocen
realizacji zadaƒ, stanowisk, decyzji lub innych rozstrzy-
gni´ç Rzàdu, jak równie˝ projekty innych materia∏ów
i przed∏o˝eƒ przewidzianych w obowiàzujàcych przepi-
sach albo zleconych przez Rad´ Ministrów i Prezesa
Rady Ministrów lub przygotowywanych za jego zgodà

w celu przedstawienia Radzie Ministrów, zwanych da-
lej „dokumentami rzàdowymi”, opracowujà cz∏onko-
wie Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci,
i uzgadniajà je z cz∏onkami Rady Ministrów.

2. Je˝eli, na podstawie odr´bnych przepisów, opra-
cowanie okreÊlonego rodzaju projektu dokumentu rzà-
dowego nale˝y do w∏aÊciwoÊci innych podmiotów,
podmioty te, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, opracowujà
i uzgadniajà te projekty bezpoÊrednio.

3. Centralne organy administracji rzàdowej (kie-
rownicy urz´dów centralnych) nadzorowane przez mi-
nistra opracowujà i uzgadniajà projekty dokumentów
rzàdowych za poÊrednictwem tego ministra, a woje-
wodowie — za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego
do spraw administracji publicznej. Minister nadzorujà-
cy centralny organ administracji rzàdowej mo˝e upo-
wa˝niç ten organ do opracowania bàdê opracowania
i uzgodnienia okreÊlonego dokumentu rzàdowego.

4. Szczegó∏owy zakres udzielonych pe∏nomocni-
kom Rzàdu upowa˝nieƒ do opracowywania i uzgadnia-
nia projektów dokumentów rzàdowych okreÊlajà akty
wydane na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy.

§ 7. 1. O zamiarze podj´cia inicjatywy opracowania
indywidualnie okreÊlonego dokumentu rzàdowego or-
gany, o których mowa w § 6, zwane dalej „organami
wnioskujàcymi”, zawiadamiajà Prezesa Rady Mini-
strów za poÊrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli obowiàzek
opracowania okreÊlonego dokumentu rzàdowego wy-
nika z obowiàzujàcych przepisów, programu prac Rzà-
du albo je˝eli organ wnioskujàcy zosta∏ zobowiàzany
do opracowania takiego dokumentu przez Rad´ Mini-
strów lub Prezesa Rady Ministrów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç okreÊlenie dokumentu, zwi´z∏e informacje
o przyczynach i potrzebie podj´cia inicjatywy oraz
wskazanie jej istoty, a tak˝e skutków spo∏ecznych i eko-
nomicznych, a w odniesieniu do aktów normatywnych
— tak˝e powo∏anie podstawy prawnej, wst´pnà ocen´
skutków regulacji, o której mowa w § 10 ust. 6, oraz
wst´pnà ocen´, z punktu widzenia harmonizacji prawa
polskiego z prawem Unii Europejskiej, dokonanà przez
organ wnioskujàcy.

4. Prezes Rady Ministrów mo˝e, w ka˝dym czasie,
postanowiç o opracowaniu, uzgodnieniu i wniesieniu
projektu ka˝dego dokumentu rzàdowego w odr´bnym
trybie, okreÊlonym w § 8.

§ 8. Odr´bny tryb opracowania, uzgodnienia
i wniesienia projektu dokumentu rzàdowego mo˝e po-
legaç w szczególnoÊci na:

1) powierzeniu opracowania, uzgodnienia i wniesie-
nia projektu dokumentu rzàdowego lub niektórych
z tych czynnoÊci Rzàdowemu Centrum Studiów
Strategicznych, Rzàdowemu Centrum Legislacji
lub w∏aÊciwemu organowi wewn´trznemu Rady
Ministrów,
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2) okreÊleniu szczególnych warunków opracowania,
uzgodnienia i wniesienia projektu dokumentu rzà-
dowego lub niektórych z tych czynnoÊci, w tym na-
∏o˝eniu na organ wnioskujàcy obowiàzku:
a) uprzedniego przedstawienia Radzie Ministrów,

Prezesowi Rady Ministrów lub wskazanemu or-
ganowi wewn´trznemu Rady Ministrów za∏o˝eƒ
albo tez dokumentu rzàdowego lub oceny skut-
ków regulacji w odniesieniu do projektu aktu
normatywnego,

b) przedstawienia projektu dokumentu rzàdowego
do zaopiniowania przez organy pomocnicze Ra-
dy Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, Rzà-
dowe Centrum Studiów Strategicznych lub Ra-
d´ Legislacyjnà przy Prezesie Rady Ministrów. 

§ 9. 1. Organ wnioskujàcy dokonuje oceny przewi-
dywanych skutków (kosztów i korzyÊci) spo∏eczno-go-
spodarczych regulacji przed opracowaniem projektu
aktu normatywnego. Zakres dokonywania oceny okre-
Êla si´ w zale˝noÊci od przedmiotu i zasi´gu oddzia∏y-
wania projektowanego aktu normatywnego.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje si´
zgodnie z okreÊlonymi odr´bnie przez Rad´ Ministrów
zasadami dokonywania oceny przewidywanych skut-
ków (kosztów i korzyÊci) projektów rzàdowych aktów
normatywnych. Koordynacj´ sporzàdzania tych ocen
oraz zakresu konsultacji spo∏ecznych projektów rzàdo-
wych aktów normatywnych zapewnia Rzàdowe Cen-
trum Legislacji.

§ 10. 1. Projekt aktu normatywnego opracowuje si´
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, ustalony-
mi w odr´bnym trybie.

2. Do projektu aktu normatywnego do∏àcza si´ uza-
sadnienie, obejmujàce:

1) przedstawienie istniejàcego stanu rzeczy w dziedzi-
nie, która ma byç unormowana, oraz wyjaÊnienie
potrzeby i celu wydania aktu,

2) wykazanie ró˝nic mi´dzy dotychczasowym a pro-
ponowanym stanem prawnym,

3) charakterystyk´ i ocen´ przewidywanych, zwiàza-
nych z wejÊciem w ˝ycie aktu skutków prawnych,
w tym w szczególnoÊci dotyczàcych ograniczenia
uznaniowoÊci i uproszczenia stosowanych proce-
dur.

3. Uzasadnienie projektów ustaw powinno odpo-
wiadaç wymaganiom okreÊlonym w ustawach oraz
w Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uzasadnienie do projektu ustawy dostosowujà-
cej polskie prawo do prawa Unii Europejskiej, zwane-
go dalej „projektem ustawy dostosowawczej”, obok
wymogów okreÊlonych w ust. 2, 3 i 6, powinno zawie-
raç:

1) tabelaryczne zestawienie przepisów prawa Unii Eu-
ropejskiej, których wdro˝enie jest celem projektu
ustawy dostosowawczej i projektowanych przepi-
sów prawa polskiego,

2) wyjaÊnienie dotyczàce terminu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dostosowawczej lub niektórych jej przepi-
sów, okreÊlajàce przyczyny wejÊcia w ˝ycie ustawy

dostosowawczej lub niektórych jej przepisów
w danym terminie oraz zawierajàce informacje, czy
proponowany termin wejÊcia w ˝ycie uwzgl´dnia
za∏o˝enia strategii akcesyjnej i wymogi procesu
dostosowawczego. 

5. Do uzasadnienia, o którym mowa w ust. 4, nale-
˝y do∏àczyç polskie t∏umaczenie przepisów prawa Unii
Europejskiej, wdra˝anych projektowanà ustawà, spo-
rzàdzone zgodnie z wymogami okreÊlonymi w uchwa-
le Komitetu Integracji Europejskiej. T∏umaczenia prze-
pisów prawa Unii Europejskiej przekazuje si´ do Urz´-
du Komitetu Integracji Europejskiej nie póêniej ni˝ 30
dni przed planowanym rozpatrzeniem projektu ustawy
dostosowawczej przez Rad´ Ministrów.

6. Odr´bnà cz´Êç uzasadnienia stanowi syntetycz-
ne przedstawienie wyników oceny, o której mowa
w § 9 ust. 1, zwane dalej „ocenà skutków regulacji
(OSR)”, zawierajàce:

1) wskazanie podmiotów, na które oddzia∏uje akt nor-
matywny,

2) wyniki przeprowadzonych konsultacji, w szczegól-
noÊci je˝eli obowiàzek zasi´gni´cia takich opinii
wynika z przepisów prawa,

3) przedstawienie wyników analizy wp∏ywu aktu nor-
matywnego w szczególnoÊci na:
a) sektor finansów publicznych, w tym bud˝et paƒ-

stwa i bud˝ety jednostek samorzàdu terytorial-
nego,

b) rynek pracy,
c) konkurencyjnoÊç wewn´trznà i zewn´trznà go-

spodarki,
d) sytuacj´ i rozwój regionalny,

4) wskazanie êróde∏ finansowania, zw∏aszcza je˝eli
projekt pociàga za sobà obcià˝enie bud˝etu paƒ-
stwa lub bud˝etów jednostek samorzàdu teryto-
rialnego.

7. Do projektu nale˝y tak˝e do∏àczyç, opracowanà
przez organ wnioskujàcy, wst´pnà opini´ o zgodnoÊci
projektu z prawem Unii Europejskiej, a je˝eli projekt
przewiduje wydanie aktów wykonawczych, nale˝y do-
∏àczyç projekty takich aktów o podstawowym znacze-
niu dla proponowanej regulacji.

8. Projekt aktu normatywnego, przed skierowa-
niem do uzgodnienia lub zaopiniowania, opracowuje,
pod wzgl´dem prawnym i redakcyjnym, w∏aÊciwa
w sprawach legislacji komórka organizacyjna sprawu-
jàca obs∏ug´ organu wnioskujàcego, co stwierdza
swoim podpisem „za zgodnoÊç pod wzgl´dem praw-
nym i redakcyjnym” kierownik tej komórki organizacyj-
nej.

§ 11. 1. Przed skierowaniem do uzgodnieƒ organ
wnioskujàcy przesy∏a projekt aktu normatywnego wraz
z uzasadnieniem:

1) Rzàdowemu Centrum Legislacji do zaopiniowania
pod wzgl´dem zakresu OSR i zakresu konsultacji
spo∏ecznych; przepis § 13 ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio,
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2) Rzàdowemu Centrum Studiów Strategicznych, któ-
re dokonuje oceny skutków (kosztów i korzyÊci)
spo∏eczno-gospodarczych regulacji oraz sporzàdza
OSR, w szczególnoÊci projektów powodujàcych
istotne d∏ugookresowe nast´pstwa w rozwoju spo-
∏ecznym i gospodarczym, a tak˝e je˝eli Prezes Ra-
dy Ministrów powierzy dokonanie takiej oceny. 

2. Organ wnioskujàcy zajmuje stanowisko, w przy-
padku:

1) zg∏oszenia uwag przez Rzàdowe Centrum Legislacji
w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) sporzàdzenia OSR przez Rzàdowe Centrum Stu-
diów Strategicznych w trybie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2,

które wraz z uwagami Rzàdowego Centrum Legislacji
i OSR Rzàdowego Centrum Studiów Strategicznych
do∏àcza do projektu aktu normatywnego kierowane-
go do uzgodnieƒ.

§ 12. 1. Organ wnioskujàcy jest obowiàzany uzgod-
niç projekt dokumentu rzàdowego z cz∏onkami Rady
Ministrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, a pod wzgl´dem prawnym i formalnym — z Rzà-
dowym Centrum Legislacji.

2. Organ wnioskujàcy, kierujàcy do uzgodnieƒ pro-
jekt ustawy lub projekt innego aktu normatywnego
o szczególnej donios∏oÊci spo∏ecznej, ekonomicznej
lub prawnej, jest obowiàzany wystàpiç z wnioskiem do
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarza
Rady Ministrów albo Prezesa Rzàdowego Centrum Le-
gislacji o skierowanie projektu do zaopiniowania przez
Rad´ Legislacyjnà przy Prezesie Rady Ministrów. W ra-
zie wyra˝enia opinii przez Rad´ Legislacyjnà, organ
wnioskujàcy ma obowiàzek odniesienia si´ do opinii
Rady oraz do∏àczenia tej opinii do projektu aktu norma-
tywnego kierowanego do rozpatrzenia przez sta∏y ko-
mitet Rady Ministrów oraz Rad´ Ministrów.

3. Organ wnioskujàcy, kierujàcy do uzgodnieƒ pro-
jekt ustawy lub projekt innego aktu normatywnego,
którego przepisy dotyczà funkcjonowania samorzàdu
terytorialnego, jest obowiàzany przekazaç go Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego. Przepis
ust. 2 zdanie drugie stosuje si´ odpowiednio. Szczegó-
∏owy tryb opiniowania dokumentów przekazanych Ko-
misji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego
okreÊla regulamin pracy tej Komisji.

4. Je˝eli, na podstawie odr´bnych przepisów, pro-
jekt dokumentu rzàdowego podlega zaopiniowaniu
lub uzgodnieniu z organami albo podmiotami, których
zakresu dzia∏ania dotyczy projekt, obowiàzek skierowa-
nia projektu do zaopiniowania lub uzgodnienia spoczy-
wa na organie wnioskujàcym.

5. Organ wnioskujàcy, bioràc pod uwag´ treÊç pro-
jektu dokumentu rzàdowego, a tak˝e uwzgl´dniajàc in-
ne okolicznoÊci, w tym znaczenie oraz przewidywane
skutki spo∏eczne i ekonomiczne dokumentu, stopieƒ je-
go z∏o˝onoÊci oraz jego pilnoÊç, mo˝e zdecydowaç
o skierowaniu projektu dokumentu do zaopiniowania
przez inne organy administracji paƒstwowej, organiza-

cje spo∏eczne oraz inne zainteresowane podmioty i in-
stytucje.

§ 13. 1. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià ina-
czej, organy administracji rzàdowej, do których zosta∏
skierowany projekt dokumentu rzàdowego do uzgod-
nienia lub zaopiniowania, sà obowiàzane zajàç stano-
wisko w wyznaczonym terminie, zg∏aszajàc uwagi lub
opini´ na piÊmie.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, ustala si´, bio-
ràc pod uwag´ rodzaj i przedmiot dokumentu oraz pil-
noÊç sprawy. Termin ten nie powinien byç d∏u˝szy ni˝
30 dni. Wyznaczenie terminu krótszego ni˝ 7 dni, a dla
projektów ustaw krótszego ni˝ 14 dni, wymaga szcze-
gólnego uzasadnienia.

3. Niezaj´cie stanowiska przez organ administracji
rzàdowej w wyznaczonym terminie, d∏u˝szym ni˝ 7 dni,
a dla projektów ustaw d∏u˝szym ni˝ 14 dni, jest równo-
znaczne z uzgodnieniem projektu.

4. Terminy okreÊlone w ust. 1—3 biegnà od dnia
dor´czenia projektu.

Rozdzia∏ 3

WyjaÊnianie i usuwanie rozbie˝noÊci stanowisk 
oraz rozstrzyganie sporów

§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach, w celu w∏a-
Êciwego przygotowania projektu dokumentu rzàdowe-
go, organ wnioskujàcy organizuje mi´dzyministerialne
konferencje uzgodnieniowe, zwane dalej „konferencja-
mi”. W konferencji sà obowiàzani uczestniczyç przed-
stawiciele organu wnioskujàcego oraz organów admi-
nistracji rzàdowej, które zg∏osi∏y uwagi do projektu. Or-
gan wnioskujàcy mo˝e zaprosiç do udzia∏u w konferen-
cji przedstawicieli organów i innych podmiotów, o któ-
rych mowa w § 12 ust. 4 i 5, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przeprowadzenie konferencji jest obowiàzkowe
w przypadku zg∏oszenia licznych uwag o charakterze
merytorycznym przez organy i inne podmioty, o któ-
rych mowa w § 12 ust. 2—5.

3. Organ wnioskujàcy mo˝e zwróciç si´ do Prezesa
Rady Ministrów, za poÊrednictwem Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, o przeprowadzenie konferen-
cji przez Kancelari´ Prezesa Rady Ministrów. Konferen-
cji przewodniczy wówczas sekretarz lub podsekretarz
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W pozo-
sta∏ych przypadkach konferencji przewodniczy przed-
stawiciel organu wnioskujàcego.

4. Opierajàc si´ na wnioskach i ustaleniach przyj´-
tych w czasie konferencji, organ wnioskujàcy dokonu-
je autopoprawek albo opracowuje nowy tekst projektu
dokumentu rzàdowego lub sporzàdza protokó∏ rozbie˝-
noÊci.

§ 15. 1. Je˝eli w post´powaniu uzgodnieniowym,
mimo odbycia konferencji, nie zosta∏y usuni´te roz-
bie˝noÊci stanowisk, organ wnioskujàcy kieruje projekt
dokumentu rzàdowego, wraz z protoko∏em rozbie˝no-
Êci, do rozpatrzenia przez sta∏y komitet Rady Mini-
strów. W takich przypadkach komitet nie jest zwiàzany
ustaleniami post´powania uzgodnieniowego i mo˝e
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przejàç spraw´ do prowadzenia, jako organ wnioskujà-
cy, w trybie okreÊlonym w ust. 2.

2. O wniesieniu do rozpatrzenia przez Rad´ Mini-
strów projektu dokumentu rzàdowego, co do którego
nie uda∏o si´ usunàç rozbie˝noÊci stanowisk w toku
prac sta∏ego komitetu Rady Ministrów, decyduje prze-
wodniczàcy komitetu. W takich przypadkach wniosek
przewodniczàcego komitetu o rozpatrzenie projektu
przez Rad´ Ministrów wymaga szczegó∏owego omó-
wienia nieusuni´tych rozbie˝noÊci, ze wskazaniem ich
przyczyn, przedstawienia stanowiska cz∏onków komi-
tetu oraz sformu∏owania jednoznacznej propozycji roz-
strzygni´cia sprawy przez Rad´ Ministrów.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Rzàdo-
we Centrum Legislacji w porozumieniu z sekretarzem
komitetu ustala, pod wzgl´dem prawnym i formalnym,
treÊç propozycji, którà Sekretarz Rady Ministrów
przedstawia Radzie Ministrów do rozpatrzenia i roz-
strzygni´cia.

Rozdzia∏ 4

Ocena projektów aktów prawnych pod wzgl´dem ich
zgodnoÊci z prawem Unii Europejskiej

§ 16. 1. Projekty aktów normatywnych i innych ak-
tów prawnych podlegajà badaniu pod wzgl´dem ich
zgodnoÊci z prawem Unii Europejskiej w toku post´po-
wania uzgodnieniowego.

2. Organ wnioskujàcy, kierujàc projekt aktu praw-
nego do uzgodnieƒ, jest obowiàzany przekazaç go Ko-
mitetowi Integracji Europejskiej, za poÊrednictwem
Sekretarza Komitetu, w celu opracowania i przedsta-
wienia Radzie Ministrów opinii Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej co do zgodnoÊci tego aktu z prawem Unii Eu-
ropejskiej, zwanej dalej „opinià Komitetu”.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, w razie
gdy uzgodnieniu oraz przyj´ciu przez Rad´ Ministrów
podlegajà za∏o˝enia lub tezy projektu ustawy.

4. Tryb opracowania i przyjmowania opinii Komite-
tu regulujà odr´bne przepisy.

§ 17. 1. Sekretarz Komitetu przekazuje opini´ Komi-
tetu organowi wnioskujàcemu, który jest obowiàzany
do∏àczyç jà do projektu aktu prawnego.

2. Je˝eli opinia Komitetu zosta∏a sporzàdzona po
skierowaniu aktu do rozpatrzenia przez Rad´ Mini-
strów, Sekretarz Komitetu przekazuje jà Radzie Mini-
strów za poÊrednictwem Sekretarza Rady Ministrów.
Przepis ten stosuje si´ odpowiednio w razie skierowa-
nia aktu do rozpatrzenia przez sta∏y komitet Rady Mini-
strów.

§ 18. 1. Projekty aktów prawnych, wniesione do
rozpatrzenia przez Rad´ Ministrów, nie powinny byç
umieszczane w porzàdku obrad posiedzenia Rady Mi-
nistrów ani kierowane do rozpatrzenia w trybie, o któ-
rym mowa w § 36 ust. 1, do czasu przedstawienia Se-
kretarzowi Rady Ministrów opinii Komitetu.

2. Projekty ustaw uchwalone przez Rad´ Ministrów
sà kierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz
z opinià Komitetu.

3. Po przyj´ciu projektu ustawy dostosowawczej
przez Rad´ Ministrów Urzàd Komitetu Integracji Euro-
pejskiej sporzàdza do niego dokument wskazujàcy, ˝e
projekt wdra˝a przepisy prawa Unii Europejskiej.

Rozdzia∏ 5

Wnoszenie projektów dokumentów rzàdowych 
do rozpatrzenia przez Rad´ Ministrów

§ 19. 1. Projekty dokumentów rzàdowych podlega-
jà, przed ich wniesieniem pod obrady Rady Ministrów,
rozpatrzeniu przez sta∏y komitet Rady Ministrów, z tym
˝e projekty ustaw dostosowawczych sà rozpatrywane
przez Komitet Integracji Europejskiej lub Zespó∏ Przy-
gotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoÊci
gdy waga lub pilnoÊç sprawy wymaga niezw∏ocznego
jej rozstrzygni´cia przez Rad´ Ministrów, Prezes Rady
Ministrów mo˝e wyraziç zgod´ na wniesienie projektu
dokumentu rzàdowego do rozpatrzenia i rozstrzygni´-
cia przez Rad´ Ministrów, bez jego uprzedniego rozpa-
trzenia przez sta∏y komitet Rady Ministrów. W takich
przypadkach stanowisko, rekomendacj´ lub opini´
przedstawia Radzie Ministrów przewodniczàcy komite-
tu lub cz∏onek Rady Ministrów wskazany przez Prezesa
Rady Ministrów.

§ 20. 1. Przed wniesieniem projektu aktu norma-
tywnego do rozpatrzenia przez Rad´ Ministrów, po roz-
patrzeniu projektu w trybie okreÊlonym w § 19, organ
wnioskujàcy, z zastrze˝eniem ust. 3, kieruje projekt do
Rzàdowego Centrum Legislacji, w celu rozpatrzenia
przez Komisj´ Prawniczà.

2. Komisja Prawnicza bada i ocenia projekt pod
wzgl´dem prawnym i redakcyjnym, w tym ocenia
zgodnoÊç przepisów projektu z obowiàzujàcym syste-
mem prawa, zasadami techniki prawodawczej oraz po-
prawnoÊç j´zykowà przepisów projektu. W wyniku
prac Komisja Prawnicza ustala brzmienie projektu pod
wzgl´dem prawnym i redakcyjnym.

3. Prezes Rzàdowego Centrum Legislacji lub upo-
wa˝niony przez niego kierownik w∏aÊciwej komórki or-
ganizacyjnej w Rzàdowym Centrum Legislacji mo˝e,
w uzasadnionych przypadkach, na wniosek organu
wnioskujàcego lub z w∏asnej inicjatywy, zwolniç pro-
jekt aktu normatywnego z obowiàzku rozpatrzenia
przez Komisj´ Prawniczà.

4. Prezes Rzàdowego Centrum Legislacji zwraca
projekt organowi wnioskujàcemu, je˝eli projekt nie zo-
sta∏ uzgodniony lub nie odpowiada wymogom okre-
Êlonym w § 10.

§ 21. 1. Prezes Rzàdowego Centrum Legislacji lub
upowa˝niony przez niego kierownik w∏aÊciwej komór-
ki organizacyjnej w Rzàdowym Centrum Legislacji
ustala sk∏ad Komisji Prawniczej, wskazujàc minister-
stwa i urz´dy centralne, których przedstawiciele z ko-
mórek prawnych majà obowiàzek wziàç udzia∏ w po-
siedzeniu Komisji Prawniczej. Do udzia∏u w pracach
Komisji Prawniczej mo˝na zaprosiç, w miar´ potrzeby,
przedstawicieli innych urz´dów oraz instytucji.
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2. Komisja obraduje pod przewodnictwem wyzna-
czonego przez Prezesa Rzàdowego Centrum Legislacji
przedstawiciela tego Centrum.

3. Zagadnienia prawne, które wy∏oni∏y si´ w trakcie
rozpatrywania projektu, Komisja Prawnicza rozstrzyga
w drodze uzgodnienia. W razie rozbie˝noÊci opinii prze-
wodniczàcy mo˝e poddawaç zagadnienie prawne pod
g∏osowanie i rozstrzygnàç je, uwzgl´dniajàc opini´ po-
partà przez wi´kszoÊç cz∏onków Komisji Prawniczej.

4. Z posiedzenia Komisji Prawniczej sporzàdza si´
protokó∏, obejmujàcy podstawowe jej ustalenia, do
którego za∏àcza si´ ustalony w wyniku prac Komisji
Prawniczej tekst projektu aktu normatywnego. Projekt
aktu normatywnego zgodny z ustaleniami Komisji
Prawniczej organ wnioskujàcy kieruje do Sekretarza
Rady Ministrów w celu rozpatrzenia przez Rad´ Mini-
strów. 

§ 22. 1. Projekty dokumentów rzàdowych do rozpa-
trzenia przez Rad´ Ministrów wnoszà, zgodnie z w∏aÊci-
woÊcià, cz∏onkowie Rady Ministrów oraz, z zastrze˝e-
niem ust. 2—4, sta∏y komitet Rady Ministrów, Szef Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy admi-
nistracji rzàdowej (kierownicy urz´dów centralnych),
pe∏nomocnicy Rzàdu i wojewodowie, zwani dalej „or-
ganami uprawnionymi”.

2. Do projektów wnoszonych przez centralne orga-
ny administracji rzàdowej (kierowników urz´dów cen-
tralnych) nadzorowane przez ministra oraz przez woje-
wodów stosuje si´ odpowiednio § 6 ust. 3 zdanie
pierwsze.

3. Pe∏nomocnicy Rzàdu sà uprawnieni do wnosze-
nia projektów dokumentów rzàdowych, je˝eli Rada Mi-
nistrów, ustanawiajàc pe∏nomocnika, na podstawie
odr´bnych przepisów, nie postanowi inaczej.

4. Je˝eli, na podstawie odr´bnych przepisów, Rada
Ministrów rozpatruje i rozstrzyga okreÊlone sprawy na
wniosek podmiotu innego ni˝ okreÊlony w ust. 1—3,
podmiot ten wnosi projekt dokumentu rzàdowego po
porozumieniu z ministrem wskazanym przez Prezesa
Rady Ministrów.

§ 23. 1. Organ uprawniony wnosi projekt dokumen-
tu rzàdowego za poÊrednictwem Sekretarza Rady Mi-
nistrów.

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi re-
jestr dokumentów rzàdowych wniesionych do rozpa-
trzenia przez Rad´ Ministrów. Prowadzenie rejestru
nadzoruje Sekretarz Rady Ministrów.

§ 24. 1. Sekretarz Rady Ministrów przekazuje cz∏on-
kom Rady Ministrów oraz sta∏ym uczestnikom posie-
dzeƒ Rady Ministrów wniesione projekty dokumentów
rzàdowych, nie póêniej ni˝ 7 dni przed datà posiedze-
nia, na którym majà one zostaç rozpatrzone. W przy-
padkach uzasadnionych szczególnà pilnoÊcià sprawy
termin ten, za zgodà Prezesa Rady Ministrów, mo˝e zo-
staç skrócony.

2. Sekretarz Rady Ministrów mo˝e wystàpiç do or-
ganu uprawnionego o usuni´cie braków formalnych
wniesionego projektu dokumentu rzàdowego lub o je-
go uzupe∏nienie w terminie 14 dni.

3. W razie gdy projekt dokumentu rzàdowego:

1) nie odpowiada wymaganiom okreÊlonym w uchwa-
le, a w szczególnoÊci nie do∏àczono do niego:
a) protoko∏u rozbie˝noÊci,
b) ustosunkowania si´ organu wnioskujàcego do

zg∏oszonych uwag,
c) informacji o przeprowadzeniu konferencji,
d) informacji o wyra˝eniu zgody na zwolnienie do-

kumentu z obowiàzku rozpatrzenia przez Komi-
sj´ Prawniczà,

e) opinii Komitetu, o której mowa w § 16 ust. 2,

2) nie zosta∏ uzupe∏niony bàdê nie zosta∏y usuni´te
wyst´pujàce w nim braki formalne — w terminie,
o którym mowa w ust. 2

— projekt dokumentu rzàdowego nie podlega rozpa-
trzeniu przez Rad´ Ministrów, a Sekretarz Rady Mini-
strów zwraca ten projekt organowi wnioskujàcemu,
z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W uzasadnionych przypadkach projekt doku-
mentu rzàdowego niespe∏niajàcy wymagaƒ, o których
mowa w ust. 3, mo˝e zostaç rozpatrzony na posiedze-
niu Rady Ministrów wy∏àcznie za zgodà Prezesa Rady
Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii cz∏onków Rady Mini-
strów wyra˝onej na posiedzeniu Rady Ministrów, na
którym projekt ten b´dzie rozpatrywany.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do
projektów dokumentów rzàdowych rozpatrywanych
przez sta∏y komitet Rady Ministrów.

§ 25. 1. Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumen-
tu rzàdowego przez Rad´ Ministrów powinien, w spo-
sób mo˝liwie zwi´z∏y, okreÊlaç jego przedmiot, istot´
i cel proponowanego rozstrzygni´cia, informacj´ o za-
kresie i wynikach przeprowadzonego post´powania
uzgadniajàcego oraz, zale˝nie od rodzaju dokumentu,
przewidywane skutki spo∏eczne i ekonomiczne oraz in-
ne okolicznoÊci majàce istotny wp∏yw na podj´cie roz-
strzygni´cia przez Rad´ Ministrów. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ
uprawniony za∏àcza pe∏ny tekst projektu dokumentu
rzàdowego, opinie, analizy i inne materia∏y wymagane
lub niezb´dne ze wzgl´du na charakter sprawy i rodzaj
dokumentu.

Rozdzia∏ 6

Posiedzenia Rady Ministrów oraz rozpatrywanie
spraw i podejmowanie rozstrzygni´ç

§ 26. 1. Rada Ministrów odbywa posiedzenia w sta-
∏ych terminach okreÊlonych przez Prezesa Rady Mini-
strów. Z uzasadnionych przyczyn Prezes Rady Mini-
strów mo˝e wyznaczyç inny termin posiedzenia Rady
Ministrów, zawiadamiajàc o tym uczestników posie-
dzenia, nie póêniej ni˝ na tydzieƒ przed sta∏ym termi-
nem posiedzenia.

2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Ministrów,
wraz z porzàdkiem obrad, dor´cza uczestnikom posie-
dzenia Sekretarz Rady Ministrów, nie póêniej ni˝ na 5
dni przed datà posiedzenia.
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3. Prezes Rady Ministrów mo˝e, w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, zwo∏aç posiedzenie Rady Mi-
nistrów w trybie nag∏ym. W takich przypadkach Prezes
Rady Ministrów przedstawia na posiedzeniu uzasad-
nienie nag∏ego trybu jego zwo∏ania. Przepisu ust. 2 nie
stosuje si´.

§ 27. 1. Posiedzenia Rady Ministrów odbywajà si´
przy obecnoÊci wi´kszoÊci cz∏onków Rady Ministrów.

2. Rozstrzygni´cia Rady Ministrów zapadajà w dro-
dze uzgodnienia.

3. W przypadkach gdy osiàgni´cie uzgodnienia nie
jest mo˝liwe, projekt rozstrzygni´cia mo˝e byç, z inicja-
tywy przewodniczàcego posiedzenia, poddany g∏oso-
waniu. Rozstrzygni´cia, w drodze g∏osowania, zapada-
jà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów obecnych cz∏onków Ra-
dy Ministrów, a w razie równej liczby g∏osów — roz-
strzyga g∏os przewodniczàcego posiedzenia.

4. Cz∏onek Rady Ministrów mo˝e zg∏osiç do proto-
ko∏u odr´bne stanowisko w stosunku do rozstrzygni´-
cia podj´tego na tym posiedzeniu Rady Ministrów.

§ 28. W porzàdku obrad posiedzeƒ Rady Ministrów,
odbywanych w sta∏ych terminach, umieszcza si´ roz-
patrywane sprawy wed∏ug ich rodzaju i przedmiotu
w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) projekty dokumentów rzàdowych w pe∏ni uzgod-

nione, których rozpatrzenie nie wymaga przepro-
wadzenia dyskusji,

2) projekty dokumentów rzàdowych z do∏àczonym
protoko∏em rozbie˝noÊci albo do których zosta∏y
zg∏oszone uwagi cz∏onków Rady Ministrów,

3) informacje i sprawozdania, 
4) sprawy parlamentarne,
5) analizy problemowe lub inne sprawy dotyczàce

podstawowych problemów polityki Rzàdu,
6) pozosta∏e dokumenty rzàdowe,
7) sprawy programowe,
8) sprawy bie˝àce.

§ 29. W punkcie obrad Rady Ministrów „Sprawy
programowe” sà przedstawiane tak˝e okresowe infor-
macje ministrów obejmujàce:
1) stan prac w sprawach nale˝àcych do dzia∏u admini-

stracji rzàdowej podleg∏ego ministrowi, w szcze-
gólnoÊci w zakresie prac programowo-analitycz-
nych i legislacyjnych,

2) najwa˝niejsze zamierzenia i zadania do wykonania
w celu realizacji polityki Rady Ministrów w zakresie
danego dzia∏u administracji rzàdowej,

3) ocen´ stopnia wykonania zadaƒ, ze wskazaniem
ewentualnych zagro˝eƒ w ich realizacji.

§ 30. 1. W czasie posiedzenia Rada Ministrów roz-
patruje wy∏àcznie dokumenty rzàdowe i inne sprawy
obj´te, dor´czonym cz∏onkom Rady Ministrów, po-
rzàdkiem obrad.

2. Porzàdek obrad mo˝e zostaç zmieniony lub uzu-
pe∏niony tylko przez Prezesa Rady Ministrów z inicjaty-
wy w∏asnej lub na umotywowany wniosek, zg∏oszony
przez cz∏onka Rady Ministrów przed rozpocz´ciem ob-
rad.

§ 31. 1. Cz∏onkowie Rady Ministrów powinni zg∏o-
siç uwagi do projektu dokumentu rzàdowego nie póê-
niej ni˝ do godz. 1200 dnia poprzedzajàcego sta∏y ter-
min posiedzenia Rady Ministrów, pod rygorem ich po-
mini´cia, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Po up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 1 uwagi
mogà zostaç przez cz∏onków Rady Ministrów zg∏oszo-
ne wy∏àcznie na posiedzeniu Rady Ministrów i podle-
gajà rozpatrzeniu tylko za zgodà Prezesa Rady Mini-
strów. Przepisu tego nie stosuje si´ do projektów doku-
mentów rzàdowych w∏àczonych do porzàdku obrad
bez zachowania 7-dniowego terminu, o którym mowa
w § 24 ust. 1.

3. Na posiedzeniu Rady Ministrów nie podlegajà
rozpatrzeniu wniesione do projektu dokumentu rzàdo-
wego uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyj-
nym. Uwagi te Sekretarz Rady Ministrów przekazuje
odpowiednio Rzàdowemu Centrum Legislacji oraz
w∏aÊciwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów obs∏ugujàcym posiedzenia Rady
Ministrów.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do projek-
tów dokumentów rzàdowych rozpatrywanych przez
sta∏y komitet Rady Ministrów.

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
uwag i opinii przedstawianych przez innych uczestni-
ków posiedzeƒ Rady Ministrów.

§ 32. 1. W posiedzeniach Rady Ministrów stale
uczestniczà, bez prawa udzia∏u w podejmowaniu roz-
strzygni´ç, osoby zobowiàzane do uczestnictwa przez
Prezesa Rady Ministrów, je˝eli uzna on ich udzia∏ w po-
siedzeniu za niezb´dny do wykonywania powierzo-
nych im obowiàzków w zakresie realizacji polityki lub
obs∏ugi prac Rzàdu.

2. Prezes Rady Ministrów mo˝e tak˝e zapraszaç do
udzia∏u w posiedzeniu lub jego cz´Êci, z g∏osem dorad-
czym, inne osoby, w szczególnoÊci Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego, Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli
oraz przedstawicieli innych zainteresowanych orga-
nów paƒstwowych.

3. Sekretarz Rady Ministrów informuje osoby,
o których mowa w ust. 2, o ustawowych i regulamino-
wych zasadach uczestnictwa w posiedzeniu, w szcze-
gólnoÊci o rygorach wynikajàcych z ich niejawnego
charakteru.

§ 33. 1. Projekty dokumentów rzàdowych i inne
sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu
referuje Prezes Rady Ministrów lub wskazany przez
niego cz∏onek Rady Ministrów.

2. W sprawach z∏o˝onych lub w innych uzasadnio-
nych przypadkach Prezes Rady Ministrów mo˝e powie-
rzyç referowanie projektu dokumentu rzàdowego
przedstawicielowi organu uprawnionego.

§ 34. 1. Rada Ministrów, po rozpatrzeniu projektu
dokumentu rzàdowego, dokument przyjmuje lub wpro-
wadza w nim zmiany albo go odrzuca, lub kieruje do
rozstrzygni´cia po spe∏nieniu okreÊlonych wymogów
lub w innym terminie. W szczególnoÊci Rada Ministrów
mo˝e skierowaç projekt dokumentu rzàdowego:
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1) do rozpatrzenia przez sta∏y komitet Rady Ministrów
lub inny organ wewn´trzny Rady Ministrów, z okre-
Êleniem terminu do zaj´cia stanowiska lub zobo-
wiàzaniem komitetu do opracowania, uzgodnienia
i wniesienia do rozpatrzenia w okreÊlonym termi-
nie nowego tekstu projektu lub dokonania w nim
niezb´dnych zmian i uzupe∏nieƒ,

2) do zaopiniowania przez Rad´ Legislacyjnà przy Pre-
zesie Rady Ministrów lub wskazany organ we-
wn´trzny Rady Ministrów.

2. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez Rad´ Mini-
strów i podj´cia decyzji, o których mowa w ust. 1, or-
gan uprawniony mo˝e wycofaç wniesiony projekt do-
kumentu rzàdowego. W takim przypadku Prezes Rady
Ministrów mo˝e zarzàdziç opracowanie, uzgodnienie
i wniesienie projektu lub dokonanie niektórych z tych
czynnoÊci w odr´bnym trybie, o którym mowa w § 8.

§ 35. Prezes Rady Ministrów mo˝e, na wniosek
uprawnionego organu albo z inicjatywy w∏asnej, zarzà-
dziç ponowne rozpatrzenie dokumentu rzàdowego lub
rozstrzygniecie sprawy.

§ 36. 1. Prezes Rady Ministrów mo˝e, na wniosek
uprawnionego organu lub Sekretarza Rady Ministrów
albo z inicjatywy w∏asnej, zarzàdziç rozpatrzenie pro-
jektu dokumentu rzàdowego lub rozstrzygni´cie spra-
wy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stano-
wisk przez cz∏onków Rady Ministrów (tryb obiegowy).

2. W razie skierowania projektu dokumentu rzàdo-
wego lub rozstrzygni´cia do rozpatrzenia przez Rad´
Ministrów w trybie obiegowym, termin do zaj´cia sta-
nowiska przez cz∏onków Rady Ministrów nie powinien
byç krótszy ni˝ 3 dni.

3. Projekt dokumentu rzàdowego lub rozstrzygni´-
cia, skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym,
uwa˝a si´ za przyj´ty, je˝eli wszyscy cz∏onkowie Rady
Ministrów wyrazili na piÊmie zgod´ na przyj´cie doku-
mentu lub proponowanà treÊç rozstrzygni´cia bez za-
strze˝eƒ oraz w razie niezg∏oszenia uwag lub zastrze-
˝eƒ do projektu w wyznaczonym terminie. W razie
zg∏oszenia uwag lub zastrze˝eƒ, które nie zostanà
uwzgl´dnione lub wyjaÊnione, projekt dokumentu lub
rozstrzygni´cia wymaga rozpatrzenia przez Rad´ Mini-
strów na posiedzeniu, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Przepis § 31 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

5. Sekretarz Rady Ministrów przedstawia do wiado-
moÊci cz∏onkom Rady Ministrów, na najbli˝szym po-
siedzeniu Rady Ministrów, wykaz dokumentów rzàdo-
wych i spraw przyj´tych lub rozstrzygni´tych przez Ra-
d´ Ministrów w trybie obiegowym.

§ 37. 1. Z posiedzenia Rady Ministrów sporzàdza
si´, pod nadzorem Sekretarza Rady Ministrów, z zacho-
waniem przepisów o ochronie informacji niejawnych,
pe∏ny zapis jego przebiegu (na podstawie zapisu ma-
gnetofonowego), zwany dalej „zapisem posiedzenia”,
oraz protokó∏ ustaleƒ posiedzenia Rady Ministrów,
zwany dalej „protoko∏em ustaleƒ”.

2. Zapis posiedzenia jest wewn´trznym dokumen-
tem roboczym Rady Ministrów, który wykorzystuje si´
do sporzàdzenia protoko∏u ustaleƒ.

3. Protokó∏ ustaleƒ zawiera pe∏ne zestawienie roz-
strzygni´ç podj´tych przez Rad´ Ministrów na posie-
dzeniu, z uwzgl´dnieniem wyników przeprowadzo-
nych g∏osowaƒ oraz zg∏oszonych do protoko∏u stano-
wisk odr´bnych. 

4. Cz∏onek Rady Ministrów mo˝e zg∏osiç do Preze-
sa Rady Ministrów, za poÊrednictwem Sekretarza Rady
Ministrów, zastrze˝enia do treÊci protoko∏u ustaleƒ,
wraz z wnioskiem o jego sprostowanie, w terminie 7
dni od dnia dor´czenia protoko∏u. Sprostowanie oczy-
wistych omy∏ek pisarskich protoko∏u ustaleƒ mo˝e tak-
˝e nastàpiç z urz´du w ka˝dym czasie.

5. Sprostowania protoko∏u dokonuje Sekretarz Ra-
dy Ministrów, dzia∏ajàcy z upowa˝nienia Prezesa Rady
Ministrów.

6. Protokó∏ ustaleƒ podpisuje Prezes Rady Mini-
strów i Sekretarz Rady Ministrów, a w przypadku okre-
Êlonym w art. 6 ust. 1 ustawy — wiceprezes Rady Mi-
nistrów lub inny cz∏onek Rady Ministrów i Sekretarz
Rady Ministrów.

7. Protokó∏ ustaleƒ dor´cza si´ cz∏onkom Rady Mi-
nistrów, wojewodom, Prezesowi Narodowego Banku
Polskiego, Prezesowi Najwy˝szej Izby Kontroli oraz or-
ganom i osobom wskazanym przez Prezesa Rady Mini-
strów.

8. Zapis posiedzenia oraz protokó∏ ustaleƒ sà prze-
chowywane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z za-
chowaniem przepisów o ochronie informacji niejaw-
nych.

§ 38. Z ka˝dego posiedzenia Rady Ministrów jest
sporzàdzany komunikat prasowy, informujàcy w szcze-
gólnoÊci o przedmiocie posiedzenia oraz o podj´tych
rozstrzygni´ciach. Komunikat przygotowuje Rzecznik
Prasowy Rzàdu, po porozumieniu z Szefem Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów i Sekretarzem Rady Mini-
strów, i podaje go do publicznej wiadomoÊci.

§ 39. Cz∏onkowie Rady Ministrów oraz inne osoby
uczestniczàce w posiedzeniach Rady Ministrów nie
mogà, bez zgody Prezesa Rady Ministrów, ujawniaç ja-
kichkolwiek informacji o jego przebiegu oraz o indywi-
dualnych opiniach i stanowiskach wyra˝anych na tym
posiedzeniu przez jego uczestników.

Rozdzia∏ 7

NieobecnoÊç i zast´pstwo cz∏onków Rady Ministrów

§ 40. 1. Cz∏onkowie Rady Ministrów powinni infor-
mowaç Prezesa Rady Ministrów, za poÊrednictwem
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o ka˝dym
wyjeêdzie, z którym wià˝e si´ d∏u˝sza ni˝ jednodniowa
ich nieobecnoÊç w siedzibie urz´du. Wyjazdy na okre-
sy d∏u˝sze ni˝ trzy dni oraz wyjazdy za granic´ wyma-
gajà zgody Prezesa Rady Ministrów.

2. Wnioski cz∏onków Rady Ministrów o zgod´ na
wyjazd powinny zawieraç informacj´ o przyczynach,
terminie, okresie i celu wyjazdu, a w odniesieniu do
wyjazdów za granic´ — tak˝e krótkie uzasadnienie wi-
zyty, ze wskazaniem kraju i instytucji zapraszajàcej oraz
sk∏adu delegacji towarzyszàcej.
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§ 41. 1. Udzia∏ cz∏onków Rady Ministrów w rozpa-
trywaniu spraw i podejmowaniu rozstrzygni´ç na po-
siedzeniu Rady Ministrów jest obowiàzkowy.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoÊci
ministra na posiedzeniu, za zgodà Prezesa Rady Mini-
strów, w rozpatrywaniu spraw przez Rad´ Ministrów
bierze udzia∏ wskazany przez ministra sekretarz lub
podsekretarz stanu, a przy podejmowaniu rozstrzy-
gni´ç nieobecnego ministra mo˝e zastàpiç inny mini-
ster wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 42. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Prezes Rady Ministrów mo˝e zwolniç cz∏onka Rady Mi-
nistrów z obowiàzku uczestnictwa w posiedzeniu Rady
Ministrów.

2. Wnioski cz∏onków Rady Ministrów o zwolnienie
z obowiàzku uczestnictwa w posiedzeniu powinny byç
kierowane do Prezesa Rady Ministrów za poÊrednic-
twem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ze
wskazaniem:
1) przyczyny uniemo˝liwiajàcej udzia∏ w posiedzeniu,
2) cz∏onka Rady Ministrów, który zostanie zaznajomio-

ny ze stanowiskiem nieobecnego ministra w spra-
wach umieszczonych w porzàdku obrad posiedze-
nia i zaprezentuje je, za zgodà Prezesa Rady Mini-
strów, w czasie rozpatrywania tych spraw na posie-
dzeniu,

3) sekretarza lub podsekretarza stanu, który, za zgodà
Prezesa Rady Ministrów, b´dzie uczestniczy∏ w roz-
patrywaniu spraw na posiedzeniu i sk∏ada∏ oÊwiad-
czenia oraz udziela∏ wyjaÊnieƒ.

Rozdzia∏ 8

Realizacja obowiàzków Rzàdu wobec Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

§ 43. 1. Rada Ministrów, cz∏onkowie Rady Mini-
strów oraz inne w∏aÊciwe organy administracji rzàdo-
wej rzetelnie i terminowo wype∏niajà obowiàzki wobec
Sejmu i Senatu, wynikajàce z ustaw oraz regulaminów
Sejmu i Senatu.

2. Organy administracji rzàdowej, ka˝dy w zakresie
swojej w∏aÊciwoÊci, sà obowiàzane wspó∏dzia∏aç w ce-
lu realizacji obowiàzków Rzàdu wobec Sejmu i Senatu,
w szczególnoÊci udzielaç, w niezb´dnym zakresie, po-
mocy i informacji osobom reprezentujàcym Rzàd lub
cz∏onków Rady Ministrów przed Sejmem i Senatem.

§ 44. 1. Koordynacj´ realizacji obowiàzków Rzàdu
wobec Sejmu i Senatu oraz uczestnictwa przedstawi-
cieli Rzàdu w pracach parlamentarnych zapewnia Se-
kretarz do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów, zwany dalej „Sekretarzem do
Spraw Parlamentarnych”, który realizuje powierzone
mu zadania przy pomocy w∏aÊciwej w sprawach parla-
mentarnych komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Funkcj´ Sekretarza do Spraw Parla-
mentarnych pe∏ni sekretarz lub podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony
przez Prezesa Rady Ministrów urz´dnik w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

2. Do zadaƒ Sekretarza do Spraw Parlamentarnych
nale˝y w szczególnoÊci czuwanie nad terminowà reali-
zacjà obowiàzków Rzàdu wobec Sejmu i Senatu, przy-
gotowaniem i przedstawianiem stanowiska Rzàdu,
a tak˝e zapewnieniem w∏aÊciwego przedstawicielstwa
i reprezentacji Rzàdu w pracach parlamentarnych.

§ 45. 1. Ministrowie i centralne organy administra-
cji rzàdowej (kierownicy urz´dów centralnych) sà obo-
wiàzani wskazaç sekretarza lub podsekretarza stanu
odpowiedzialnego za bie˝àcà koordynacj´ spraw par-
lamentarnych w ministerstwie lub urz´dzie central-
nym, chyba ˝e koordynacj´ tych spraw zapewniajà
osobiÊcie. Kierownicy urz´dów centralnych, którzy nie
majà zast´pcy w randze podsekretarza stanu, koordy-
nacj´ spraw parlamentarnych sprawujà osobiÊcie.

2. Do zadaƒ sekretarza lub podsekretarza stanu,
o którym mowa w ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci: czu-
wanie nad w∏aÊciwà realizacjà obowiàzków wobec Sej-
mu i Senatu w obr´bie ministerstwa lub urz´du cen-
tralnego, bie˝àca obserwacja i analiza przebiegu prac
parlamentarnych w sprawach dotyczàcych zakresu
dzia∏ania ministra lub centralnego organu administra-
cji paƒstwowej (kierownika urz´du centralnego), a po-
nadto wspó∏dzia∏anie z Sekretarzem do Spraw Parla-
mentarnych.

§ 46. Podejmujàc uchwa∏´ o skierowaniu projektu
ustawy lub innego dokumentu rzàdowego do Sejmu,
Rada Ministrów udziela jednoczeÊnie upowa˝nienia do
jej reprezentowania w toku prac parlamentarnych
cz∏onkowi Rady Ministrów, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià.

§ 47. 1. Cz∏onkowie Rady Ministrów i inne organy
oraz osoby upowa˝nione, zgodnie z ustawà, do repre-
zentowania Rzàdu przed Sejmem i Senatem, zwani da-
lej „przedstawicielami Rzàdu”, biorà udzia∏ w pracach
parlamentarnych i, w granicach udzielonych im upo-
wa˝nieƒ, przedstawiajà stanowisko Rady Ministrów
oraz prezentujà opinie, udzielajà wyjaÊnieƒ, zg∏aszajà
wnioski, jak równie˝ podejmujà inne czynnoÊci wyma-
gane ze wzgl´du na charakter sprawy oraz obowiàzu-
jàcy tryb post´powania, zgodnie ze stanowiskiem Rzà-
du.

2. Przedstawiciele Rzàdu mogà w Sejmie i w Sena-
cie zg∏aszaç, bez odr´bnego upowa˝nienia, propozycje
zmian w rzàdowych projektach ustaw lub innych doku-
mentach rzàdowych, je˝eli sà one uzasadnione ze
wzgl´dów legislacyjnych lub redakcyjnych.

3. Merytoryczne zmiany stanowiska Rady Mini-
strów wyra˝onego w dokumencie rzàdowym wymaga-
jà odr´bnego upowa˝nienia Rady Ministrów, udzielo-
nego, stosownie do stanu prac nad dokumentem i je-
go rodzaju, jednoczeÊnie z przyj´ciem przez Rad´ Mini-
strów autopoprawki do dokumentu rzàdowego lub
przyj´ciem przez Rad´ Ministrów stanowiska wpisane-
go do protoko∏u ustaleƒ posiedzenia Rady Ministrów.

4. Je˝eli przedstawiciel Rzàdu w toku prac parla-
mentarnych stwierdzi, ̋ e zachodzi potrzeba zmiany lub
uzupe∏nienia stanowiska Rzàdu wyra˝onego w doku-
mencie, zawiadamia o tym niezw∏ocznie Prezesa Rady
Ministrów, za poÊrednictwem Sekretarza do Spraw
Parlamentarnych.
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5. Autopoprawki do dokumentów rzàdowych pod-
legajà opracowaniu, uzgodnieniu i rozpatrzeniu w try-
bie przewidzianym dla dokumentów rzàdowych.

§ 48. 1. Je˝eli jest to niezb´dne z uwagi na charak-
ter rozpatrywanej sprawy, w szczególnoÊci gdy doku-
ment rzàdowy dotyczy zakresu dzia∏ania kilku mini-
strów albo innych organów administracji rzàdowej,
w pracach parlamentarnych, poza przedstawicielem
Rzàdu, powinni, na zaproszenie w∏aÊciwych organów
Sejmu i Senatu, braç udzia∏ w∏aÊciwi ministrowie lub
inne organy albo ich przedstawiciele. Na ˝àdanie w∏a-
Êciwych organów Sejmu i Senatu mogà oni, w uzgod-
nieniu z przedstawicielem Rzàdu, udzielaç wyjaÊnieƒ
i informacji oraz przedstawiaç opinie w zakresie swojej
w∏aÊciwoÊci.

2. Pisma, dokumenty i inne materia∏y rzàdowe do-
tyczàce prac parlamentarnych nad dokumentem rzà-
dowym sà przekazywane do Sejmu i Senatu wy∏àcznie
za poÊrednictwem lub za zgodà przedstawiciela Rzàdu.
Ich kopie sà przekazywane Sekretarzowi do Spraw Par-
lamentarnych.

§ 49. 1. Przedstawiciele Rzàdu mogà w toku prac
parlamentarnych, bez odr´bnego upowa˝nienia, po-
pieraç (nie zg∏aszaç zastrze˝eƒ) propozycje zmian lub
uzupe∏nieƒ dokumentu rzàdowego, je˝eli nie sà one
sprzeczne z tym dokumentem i nie powodujà dodatko-
wych skutków dla bud˝etu paƒstwa.

2. Je˝eli przedstawiciel Rzàdu w toku prac parla-
mentarnych stwierdzi, ̋ e zachodzi obawa podj´cia roz-
strzygni´ç sprzecznych ze stanowiskiem Rzàdu wyra-
˝onym w dokumencie rzàdowym lub pociàgajàcych za
sobà dodatkowe skutki finansowe dla bud˝etu paƒ-
stwa, zawiadamia o tym niezw∏ocznie Prezesa Rady
Ministrów, za poÊrednictwem Sekretarza do Spraw
Parlamentarnych, przedstawiajàc jednoczeÊnie w∏asnà
ocen´ oraz wnioski co do potrzeby podtrzymania,
zmiany lub uzupe∏nienia w tym zakresie stanowiska
Rzàdu. Przepisy § 47 ust. 3 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 50. 1. Sekretarz do Spraw Parlamentarnych nie-
zw∏ocznie kieruje, przekazany Radzie Ministrów, poza-
rzàdowy projekt ustawy do cz∏onka Rzàdu lub innego
organu w∏aÊciwego do opracowania projektu stanowi-
ska Rzàdu, zawiadamiajàc o tym Sekretarza Rady Mini-
strów oraz sekretarza sta∏ego komitetu Rady Mini-
strów.

2. Do projektu stanowiska Rzàdu mo˝e zostaç do∏à-
czona ocena skutków regulacji pozarzàdowego projek-
tu ustawy.

3. Je˝eli w∏aÊciwy organ stwierdzi, ˝e przygotowa-
nie stanowiska Rzàdu wobec pozarzàdowego projektu
ustawy jest niecelowe, w szczególnoÊci je˝eli Rzàd
skierowa∏ albo powinien skierowaç do Sejmu w∏asny
projekt ustawy, powiadamia o tym niezw∏ocznie Preze-
sa Rady Ministrów za poÊrednictwem Sekretarza do
Spraw Parlamentarnych.

§ 51. 1. Cz∏onkowie Rady Ministrów udzielajà odpo-
wiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w trybie
i na zasadach okreÊlonych w przepisach konstytucyj-
nych oraz w Regulaminie Sejmu.

2. Cz∏onkowie Rady Ministrów sà obowiàzani
udzielaç odpowiedzi na oÊwiadczenia senatorów,
o których mowa w Regulaminie Senatu.

§ 52. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ od-
powiednio do:
1) zajmowania przez Rzàd stanowiska wobec uchwa∏

Sejmu i Senatu oraz podejmowanych przez Sejm
i Senat apeli, rezolucji, dezyderatów oraz opinii,

2) post´powania z informacjami, sprawozdaniami
i innymi dokumentami przedstawianymi przez Ra-
d´ Ministrów na ˝àdanie Sejmu i Senatu.

Rozdzia∏ 9

Organy wewn´trzne Rady Ministrów

§ 53. Do trybu dzia∏ania sta∏ego komitetu Rady Mi-
nistrów stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
trybu pracy Rady Ministrów, z uwzgl´dnieniem odr´b-
noÊci wynikajàcych z zakresu zadaƒ i kompetencji ko-
mitetu, okreÊlonych w akcie o jego utworzeniu. Okre-
Êlone w tych przepisach uprawnienia Prezesa Rady Mi-
nistrów przys∏ugujà przewodniczàcemu komitetu,
a Sekretarza Rady Ministrów — sekretarzowi komitetu.

§ 54. Je˝eli Prezes Rady Ministrów jest obecny na
posiedzeniu sta∏ego komitetu Rady Ministrów, prze-
wodniczy temu komitetowi.

§ 55. 1. Prezesa Rady Ministrów, w pracach sta∏ego
komitetu Rady Ministrów i grupy, o której mowa
w § 58, reprezentuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu
lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów.

2. Niezale˝nie od reprezentacji, o której mowa
w ust. 1, Prezes Rady Ministrów albo z jego upowa˝nie-
nia przewodniczàcy sta∏ego komitetu Rady Ministrów,
w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, mo˝e wyznaczyç ka˝dorazowo dodatkowo in-
nà osob´ ni˝ okreÊlona w ust. 1 do reprezentowania
Prezesa Rady Ministrów w okreÊlonej sprawie b´dàcej
przedmiotem prac sta∏ego komitetu Rady Ministrów
lub grupy, o której mowa w § 58.

§ 56. 1. Do udzia∏u w pracach sta∏ego komitetu Ra-
dy Ministrów zaprasza si´ Prezesa Narodowego Banku
Polskiego.

2. W pracach sta∏ego komitetu Rady Ministrów
uczestniczà: Przewodniczàcy lub Sekretarz Komitetu
Integracji Europejskiej, Prezes Rzàdowego Centrum
Legislacji, Prezes Rzàdowego Centrum Studiów Strate-
gicznych oraz Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

3. Przewodniczàcy sta∏ego komitetu Rady Mini-
strów mo˝e zapraszaç do udzia∏u w pracach tego komi-
tetu, z g∏osem doradczym, równie˝ inne osoby ni˝
okreÊlone w ust. 1 i 2, reprezentujàce organy, instytu-
cje lub organizacje w∏aÊciwe w sprawach b´dàcych
przedmiotem tych prac.

§ 57.1. Sta∏y komitet Rady Ministrów mo˝e okreÊlaç
sposoby i terminy wykonania prac majàcych na celu
przygotowanie projektu dokumentu rzàdowego prze-



Monitor Polski Nr 13 — 748 — Poz. 221

widywanego do rozpatrzenia przez Rad´ Ministrów lub
Prezesa Rady Ministrów oraz wskazaç organy odpo-
wiedzialne za ich wykonanie.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà równie˝ przewodniczàcemu sta∏ego komitetu Ra-
dy Ministrów, je˝eli komitet ten nie okreÊli∏ sposobu
i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów
odpowiedzialnych za ich wykonanie.

§ 58. Je˝eli projekt dokumentu rzàdowego wniesio-
ny do rozpatrzenia przez sta∏y komitet Rady Ministrów
nie wymaga zaj´cia stanowiska przez ten komitet
w pe∏nym sk∏adzie, Prezes Rady Ministrów albo prze-
wodniczàcy sta∏ego komitetu Rady Ministrów mo˝e,
spoÊród cz∏onków tego komitetu, utworzyç grup´ ro-
boczà i powierzyç jej rozpatrzenie tego projektu w try-
bie okreÊlonym dla prac sta∏ego komitetu Rady Mini-
strów.

§ 59. Organ uprawniony wnosi projekt dokumentu
rzàdowego do rozpatrzenia przez sta∏y komitet Rady
Ministrów, za poÊrednictwem sekretarza tego komite-
tu. 

§ 60. 1. Sta∏y komitet Rady Ministrów, po rozpatrze-
niu projektu dokumentu rzàdowego, dokument ten
przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów lub Preze-
sowi Rady Ministrów, lub wyra˝a opini´ o tym doku-
mencie albo go odrzuca, albo te˝ kieruje do rozstrzy-
gni´cia w innym terminie lub po spe∏nieniu okreÊlo-
nych wymogów.

2. Protokó∏ ustaleƒ sta∏ego komitetu Rady Mini-
strów dor´cza si´ organom i osobom wskazanym
przez przewodniczàcego sta∏ego komitetu Rady Mini-
strów.

§ 61. 1. Rady i zespo∏y oraz inne organy pomocni-
cze utworzone przez Prezesa Rady Ministrów na pod-
stawie ustawy dzia∏ajà w trybie zapewniajàcym w∏aÊci-
wà i terminowà realizacj´ zadaƒ, do których zosta∏y
utworzone, przy uwzgl´dnieniu w szczególnoÊci spo-
sobu powo∏ywania, sk∏adu oraz sposobu finansowania
i obs∏ugi tych organów, okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

2. Przewodniczàcy rad i zespo∏ów oraz innych orga-
nów pomocniczych, o których mowa w ust. 1, zwo∏ujà,
w razie potrzeby, posiedzenia tych organów, okreÊlajàc
porzàdek obrad, i przewodniczà posiedzeniom.

3. Wyniki prac rad i zespo∏ów oraz innych organów
pomocniczych, o których mowa w ust. 1, w szczególno-
Êci opinie, analizy i wnioski, ich przewodniczàcy przed-
stawiajà odpowiednio Radzie Ministrów, Prezesowi
Rady Ministrów oraz w∏aÊciwym ministrom. Mogà je
tak˝e udost´pniaç innym organom administracji rzà-
dowej.

Rozdzia∏ 10

Obowiàzki Sekretarza Rady Ministrów

§ 62. 1. Sekretarz Rady Ministrów przygotowuje
i obs∏uguje posiedzenia Rady Ministrów, a ponadto
wykonuje obowiàzki zwiàzane w szczególnoÊci z:

1) przyjmowaniem od organów uprawnionych oraz
przekazywaniem cz∏onkom Rady Ministrów i sta∏e-
mu komitetowi Rady Ministrów projektów doku-
mentów rzàdowych, z zachowaniem terminów i in-
nych wymogów okreÊlonych w ustawie i uchwale,

2) sporzàdzaniem i przechowywaniem zapisu posie-
dzenia i protoko∏u ustaleƒ oraz opracowywaniem
i dostarczaniem protoko∏u ustaleƒ, z zachowaniem
wymogów okreÊlonych w ustawie i uchwale,

3) informowaniem, za poÊrednictwem rzàdowych
s∏u˝b informacyjnych, opinii publicznej o przed-
miocie posiedzeƒ Rady Ministrów i rozstrzygni´-
ciach, jakie zapad∏y na posiedzeniach,

4) kierowaniem przez Prezesa Rady Ministrów spraw
do rozpatrzenia i rozstrzygni´cia przez Rad´ Mini-
strów w drodze korespondencyjnego uzgodnienia
stanowisk (w trybie obiegowym),

5) ewidencjonowaniem dokumentów rzàdowych
przyj´tych przez Rad´ Ministrów,

6) kontrolà realizacji ustaleƒ zamieszczonych w proto-
ko∏ach ustaleƒ.

2. Sekretarz Rady Ministrów wykonuje powierzone
mu w ustawie i uchwale obowiàzki, jak równie˝ inne
zadania wskazane przez Rad´ Ministrów i Prezesa Ra-
dy Ministrów, przy pomocy w∏aÊciwych komórek orga-
nizacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. W zakresie powierzonych mu obowiàzków Se-
kretarz Rady Ministrów wspó∏dzia∏a w szczególnoÊci
z Rzàdowym Centrum Legislacji oraz sekretarzem sta-
∏ego komitetu Rady Ministrów.

§ 63. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià inaczej,
Sekretarz Rady Ministrów zapewnia poprawne pod
wzgl´dem formalnym i redakcyjnym opracowanie do-
kumentów rzàdowych, a tak˝e innych rozstrzygni´ç Ra-
dy Ministrów oraz przedstawia je do podpisu Prezeso-
wi Rady Ministrów.

Rozdzia∏ 11

Przepisy wspólne i koƒcowe

§ 64. W sprawach okreÊlonych w przepisach § 12
ust. 1, § 14 ust. 3 i § 38 uchwa∏y Szef Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów dzia∏a z upowa˝nienia Prezesa Ra-
dy Ministrów.

§ 65. Opracowywanie i uzgadnianie projektów
umów mi´dzynarodowych, instrukcji negocjacyjnych
i innych dokumentów zwiàzanych z zawieraniem i wy-
powiadaniem umów mi´dzynarodowych regulujà od-
r´bne przepisy.

§ 66. W wypadku utworzenia komitetów Rady Mi-
nistrów przepisy dotyczàce sta∏ego komitetu Rady Mi-
nistrów stosuje si´ odpowiednio.

§ 67. Przepisy uchwa∏y stosuje si´ odpowiednio do
trybu opracowywania aktów normatywnych cz∏onków
Rady Ministrów oraz innych organów administracji
rzàdowej, w szczególnoÊci dokonywania OSR, a tak˝e
ich opiniowania i uzgadniania, jak równie˝ do trybu
rozpatrywania przez Komisj´ Prawniczà w odniesieniu
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do tych aktów, które na podstawie odr´bnych przepi-
sów podlegajà og∏oszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 68. Traci moc uchwa∏a nr 13 Rady Ministrów
z dnia 25 lutego 1997 r. — Regulamin pracy Rady Mini-
strów (Monitor Polski Nr 15, poz. 144, z 1998 r. Nr 12,

poz. 202, z 1999 r. Nr 32, poz. 498 i z 2001 r. Nr 33,
poz. 547).

§ 69. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ZARZÑDZENIE Nr 44 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Ministerstwu Kultury nadaje si´ statut, stano-
wiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 44 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
(poz. 222)

STATUT MINISTERSTWA KULTURY

§ 1. Ministerstwo Kultury, zwane dalej „Minister-
stwem”, zapewnia obs∏ug´ Ministra Kultury w∏aÊciwe-
go, na podstawie rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32,
poz. 303), do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego.

§ 2. W sk∏ad Ministerstwa wchodzà nast´pujàce ko-
mórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Sekretariat Ministra,

3) Departament Ekonomiczny,

4) Departament Kultury MniejszoÊci Narodowych,

5) Departament Dziedzictwa Narodowego,

6) Departament Prawno-Legislacyjny,

7) Departament Edukacji Kulturalnej,

8) Departament Sztuki i Promocji TwórczoÊci,

9) Departament Ksià˝ki,

10) Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej i Inte-
gracji Europejskiej,

11) Departament Filmu,

12) Departament Ochrony Zabytków,

13) Biuro Prasowe,

14) Biuro Administracyjne,

15) Biuro Kontroli,

16) Biuro Spraw Obronnych,

17) Biuro Kadr,

18) Samodzielny Wydzia∏ do Spraw Ochrony Informa-
cji Niejawnych,

19) Samodzielny Wydzia∏ Audytu.


