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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 441)

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z

późn. zm.)

Art. 7.
1. Członek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i za realizację
działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

[2. Członek Rady Ministrów jest obowiązany do inicjowania i opracowywania, w zakresie
swojego działania, polityki Rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów
aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów.]

<2. Członek Rady Ministrów jest obowiązany, w zakresie swojego działania,
do inicjowania i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw,
projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na
posiedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie określonych w regulaminie
pracy Rady Ministrów.>

3. Członek Rady Ministrów realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów.
4. Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, w

szczególności:
1) współdziała z innymi członkami Rady Ministrów;
2) nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej;
3) współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i

przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych;
4) występuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów międzyresortowych do

wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania;
5) po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy

pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania.

[Art. 14c.
Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów, a w szczególności:

1) opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów aktów
prawnych;
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2) koordynuje przebieg uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych, w tym
sporządzania ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji;

3) opracowuje pod względem legislacyjnym rządowe projekty aktów prawnych
skierowane do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod
względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez
Centrum;

4) opracowuje rządowe projekty aktów prawnych w zakresie ustalonym przez Prezesa
Rady Ministrów;

5) redaguje Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Urzędowy
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

6) współdziała z Komitetem Integracji Europejskiej w sprawie harmonizacji prawa
polskiego z wymogami prawa Wspólnot Europejskich;

7) współdziała z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów
aktów normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej oraz spójności z systemem prawa;

8) kontroluje wydawanie przez organy administracji rządowej przepisów
wykonawczych do ustaw;

9) wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach lub wskazane przez
Prezesa Rady Ministrów.]

<Art. 14c.
Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów poprzez:

1) opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych
w regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych
przepisów opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do
właściwości innych podmiotów;

2) opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów
aktów prawnych innych niż określone w pkt 1 oraz do projektów założeń
projektów ustaw;

3) opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów
prawnych innych niż określone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez
Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i
redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum;

4) analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji w szczególności w zakresie
wpływu na polski system prawa;

5) koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień
rządowych projektów aktów prawnych;

6) redagowanie i udostępnianie, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych
przepisach, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika
Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

7) współdziałanie z Komitetem Integracji Europejskiej w sprawie dostosowania
prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykonywania;



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

8) współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych
projektów aktów normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z polskim systemem prawa;

9) monitorowanie wydawania przez organy administracji rządowej przepisów
wykonawczych do ustaw;

10) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach
lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.>

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 34.
[1. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w

stosunku do działu, którym kieruje, oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i
projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów. W zakresie działu,
którym kieruje, minister wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie
przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego
nadzorowane.]

<1. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów
w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie
inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na
posiedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie określonych w regulaminie
pracy Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje
politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i
jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane.>

2. W sprawach indywidualnych decyzje centralnego organu administracji rządowej są
ostateczne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że
ustawa uprawnienie takie przyznaje ministrowi kierującemu określonym działem
administracji rządowej.

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE

STANOWIENIA PRAWA (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)

Art. 3.
1. Rada Ministrów przygotowuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, program prac

legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący projektów ustaw.
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2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które

planuje się zawrzeć w projekcie ustawy;
2) wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie ustawy;

<2a) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń projektu
ustawy;

2b) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za
opracowanie projektu założeń projektu ustawy;>

3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy;
4) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie

projektu ustawy;
<4a) wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu ustawy Radzie

Ministrów;>
5) adres strony urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji

Publicznej, zwanego dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", na której
udostępnieniu podlegać będą dokumenty, o których mowa w art. 5 i 6.

3. W programie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się również fakt rezygnacji z prac nad
danym projektem ustawy, podając przyczyny tej rezygnacji.

4. Program, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

5. Program, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów przedstawia niezwłocznie Sejmowi.

[Art. 4.
Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie przygotowują swoje programy prac
legislacyjnych dotyczące projektów rozporządzeń. Przepisy art. 3 ust. 2-4 stosuje się
odpowiednio.]

<Art. 4.
Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie przygotowują swoje programy
prac legislacyjnych dotyczące projektów rozporządzeń. Przepisy art. 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3,
4 i 5 oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.>

Art. 7.
1. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac

legislacyjnych, o których mowa w art. 3 i 4, albo w przypadku, gdy projekt nie był
zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie
Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem
ustawy lub rozporządzenia.

[2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się, na urzędowym formularzu, do organu
odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy albo rozporządzenia.]

<2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu:
1) w przypadku prac nad projektem ustawy – do organu odpowiedzialnego

za opracowanie projektu założeń projektu ustawy, a jeżeli nie opracowywano
projektu założeń projektu ustawy – do organu odpowiedzialnego
za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;
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2) w przypadku prac nad projektem rozporządzenia – do organu
odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporządzenia.>

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób
fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad
projektem ustawy albo rozporządzenia.

4. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje w zgłoszeniu:
1) imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego

podmiotu w pracach nad projektem ustawy lub rozporządzenia;
2) jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej - nazwę i siedzibę tej osoby;
3) jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna - odpowiednio, jego

imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę;
4) interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie

prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia, występuje w ramach zawodowej
działalności lobbingowej - zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art.
11 ust. 8;

2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia, występuje na rzecz osoby prawnej
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego dotyczący tej osoby prawnej.

[6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub
rozporządzenia, mają obowiązek zgłosić organowi odpowiedzialnemu za opracowanie
projektu ustawy albo rozporządzenia zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie
7 dni od dnia ich wystąpienia.]

<6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub
rozporządzenia, obowiązane są zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu
w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio:

1) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu założeń projektu ustawy,
a jeżeli nie opracowywano projektu założeń projektu ustawy – organowi
odpowiedzialnemu za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu rozporządzenia.>
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania zainteresowania

pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, w tym wzór formularza zgłoszenia,
kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.


