
UZASADNIENIE 

Projektowana zmiana uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), zwanej dalej "Regulaminem", służy 

usprawnieniu rządowego procesu legislacyjnego w zakresie opracowywania projektów założeń 

projektów ustaw oraz projektów ustaw opracowywanych w oparciu o takie założenia - przez 

zmianę charakteru założeń projektu ustawy. 

W obecnym stanie prawnym, w związku z określonymi w § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu 

wymaganiami dotyczącymi treści i zakresu projektu założeń projektu ustawy, utrwaliła się 

praktyka opracowywania założeń jako dokumentów (niejednokrotnie obszernych) określających 

bardzo szczegółowo wszystkie przewidywane rozwiązania merytoryczne i ich uzasadnienie, 

czego konsekwencją są długotrwałe uzgodnienia projektów założeń. Praktyka ta znacznie 

odbiega od intencji, która przyświecała wprowadzeniu Qako podstawowej) procedury 

opracowywania projektów ustaw na podstawie założeń. Założenia te miały bowiem w zwięzłym i 

krótkim dokumencie oddawać istotę politycznej i merytorycznej decyzji Rady Ministrów 

dotyczącej potrzeby zmiany prawa, która znajdzie następnie wyraz w przygotowanym na ich 

podstawie projekcie ustawy. W projekcie proponuje się zatem zmianę charakteru założeń 

projektu ustawy, która pozwoli oddać pierwotny cel ich wprowadzenia. Projekt takich założeń, 

zgodnie z proponowanym brzmieniem § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu, powinien obejmować wyłącznie 

przedstawienie najistotniejszych kwestii, jakie na tym etapie prac, będą przedmiotem 

rozstrzygnięć Rady Ministrów. Do kwestii tych zaliczono wskazanie: 

l) celu projektowanej ustawy i zakresu przewidywanej regulacji; 

2) zasadniczych kwestii wymagających uregulowania - zakres tych kwestii w danym 

przypadku będzie determinowany celem projektowanej ustawy i zakresem regulacji; w 

szczególności do zagadnień zasadniczych zaliczono kwestie ewentualnego znoszenia i 

powoływania organów lub instytucji, ze względu na potencjalne konsekwencje tego 

rodzaju rozstrzygnięć zarówno w obszarze organizacji administracji publicznej, jak i 

obciążeń biurokratycznych, a także skutki w sferze finansów publicznych. 

Proponowany charakter projektu założeń projektu ustawy uniemożliwia dokonanie na jego 

podstawie szczegółowej oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych (OSR), jaka 



musi być przeprowadzona w przypadku projektu aktu normatywnego zawierającego już całość 

rozwiązań merytorycznych. Proponowana zmiana § 9 ust. l i 4 Regulaminu wyłącza zatem 

stosowanie w odniesieniu do projektu założeń projektu ustawy wymogu dokonania takiej 

szczegółowej oceny, nakładając jednak na organ wnioskujący obowiązek przedstawienia testu 

regulacyjnego obejmującego w szczególności wstępną analizę ekonomiczną, finansową i 

społeczną, w tym oszacowanie obciążeń regulacyjnych, oraz porównanie z rozwiązaniami 

przyjętymi w innych krajach, a także wskazanie osoby odpowiedzialnej za projekt. Zakłada się, 

· że test regulacyjny oparty o wstępną ekonomiczną analizę kosztów i korzyści, zaprezentowany w 

krótkim dokumencie dołączonym do projektu założeń projektu ustawy wesprze ustałanie 

priorytetów prac rządu. 

Projekt założeń spełniający tak określone wymagania pozwoli na podjęcie przez Radę Ministrów 

decyzji w kwestii realizacji określonej inicjatywy ustawodawczej. Natomiast jej szczegółowy 

kształt zostanie ustalony już w ramach projektu ustawy realizującego przyjęte założenia. 

Konsekwencją zmiany charakteru założeń projektu ustawy jest dostosowanie do niego 

reguł dotyczących opracowywania i uzgadniania projektu ustawy opracowywanego na podstawie 

przyjętych założeń. 

l. Opracowanie projektu ustawy - tak jak w obecnym stanie prawnym - będzie zadaniem 

Rządowego Centrum Legislacji we współpracy z właściwym organem wnioskującym(§ 6 ust. 

l b i Ie Regulaminu). Dodatkową rolą organu wnioskującego będzie natomiast przekazanie 

Rządowemu Centrum Legislacji szczegółowych propozycji rozwiązań merytorycznych 

niezbędnych do opracowania projektu ustawy zgodnie z przyjętymi założeniami (zmieniony 

§ 6 ust. Ie Regulaminu). Opracowanie takiego projektu, w szczególności wymagającego 

zmian stanu prawnego w różnych obszarach stosunków społecznych czy gospodarczych, może 

wymagać także zaangażowania innych podmiotów, w tym właściwych ministrów, którzy będą 

zobowiązani do współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za opracowanie projektu ustawy 

(dodany przepis § 6 ust. l ca Regulaminu). Zakłada się w szczególności, że w ramach takiej 

współpracy, dany podmiot będzie miał obowiązek przedstawienia organowi wnioskującemu 

albo Rządowemu Centrum Legislacji informacji i wyjaśnień z zakresu swojej właściwości 

potrzebnych do prawidłowego uregulowania zagadnień z tego zakresu. 

W oparciu o przedstawione przez właściwe organy propozycje rozwiązań merytorycznych, 

informacje i wyjaśnienia, Rządowe Centrum Legislacji opracuje projekt ustawy, który -jak 
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dotychczas - będzie przekazywany organowi wnioskującemu zgodnie z § 6 ust. l d 

Regulaminu. Z uwagi na ogólny charakter testu regulacyjnego, będącego elementem założeń 

projektu ustawy, organ wnioskujący będzie zobowiązany - zgodnie z nowelizowanymi 

przepisami § 6 ust. Id pkt 2 i § 9 ust. l Regulaminu - do opracowania oceny skutków 

regulacji projektu ustawy spełniającej wymagania wynikające z § 9 ust. 2 i § 10 ust. 6 

Regulaminu (w razie potrzeby przy współpracy innych właściwych organów). 

Projekt przesądza przy tym jednoznacznie o przekazaniu wszystkich spraw dotyczących 

kształtu legislacyjnego projektu ustawy opracowywanego na podstawie przyjętych założeń do 

rozstrzygania Rządowemu Centrum Legislacji (dodany § 6 ust. łeb Regulaminu). Zmiana 

charakteru założeń spowoduje, iż rozstrzygnięcia te będą dotyczyć także wyboru, czy 

koniecznajest nowelizacja ustawy, czy też opracowanie nowej ustawy. 

2. Proponuje się uzupełnienie regulacji dotyczących etapu uzgodnienia projektu ustawy 

opracowanego przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie przyjętych założeń o 

możliwość podjęcia przez organ wnioskujący decyzji o skierowaniu takiego projektu do 

uzgodnień z członkami Rady Ministrów i Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

(zmieniany § 12 ust. la Regulaminu). Zmieniony charakter założeń projektu ustawy może 

powodować, że w niektórych przypadkach realizujące te założenia szczegółowe rozwiązania 

projektu ustawy będą oddziaływać na różne dziedziny stosunków społeczno-gospodarczych w 

sposób, który został zaproponowany na etapie przygotowania projektu ustawy przez organ 

wnioskujący wspólnie z Rządowym Centrum Legislacji w oparciu o cele określone w 

założeniach. Wyjaśnienie i uzgodnienie tych zagadnień z właściwymi w tych dziedzinach 

organami przed skierowaniem projektu ustawy na posiedzenie stałego komitetu Rady 

Ministrów może przyczynić się do usprawnienia procesu uzgodnienia takiego projektu. 

Zakłada się, że decyzję o potrzebie przeprowadzenia takich uzgodnień będzie podejmował 

organ wnioskujący, który w danym przypadku oceni zarówno potencjalne skutki rozwiązań 

projektu, jak i możliwość usunięcia ewentualnych rozbieżności ocen bezpośrednio w toku prac 

stałego komitetu Rady Ministrów. 

W przypadku uwzględnienia przez organ wnioskujący zgłoszonych uwag, za kształt 

legislacyjny projektu ustawy uwzględniającego zmiany wyłącznie odpowiedzialne będzie 

Rządowe Centrum Legislacji. 
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Wprowadzenie możliwości skierowania do uzgodnień projektu ustawy opracowanego przez 

Rządowe Centrum Legislacji na podstawie założeń projektu ustawy wymagało uwzględnienia 

tego rozwiązania w przepisach dotyczących: 

l) opiniowania oceny skutków regulacji (OSR) projektu ustawy (§ l l ust. 5 pkt 2 

Regulaminu); 

2) kierowania projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną (§ 12 ust. 2a 

Regulaminu); 

3) przekazywania projektu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (§ 12 

ust. 3a Regulaminu); 

4) przeprowadzania uzgodnień zgodnie z przepisami § 14 - 15 Regulaminu (§ 15a 

Regulaminu); 

5) oceny zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej(§ 16 ust. la Regulaminu). 

W razie podjęcia decyzji o skierowaniu projektu ustawy opracowanego przez Rządowe 

Centrum Legislacji do uzgodnień, zastosowanie znajdą regulacje dotyczące kierowania do 

zaopiniowania lub uzgodnienia innych projektów aktów normatywnych trybu 

przeprowadzania takich uzgodnień. 

3. W celu zapewnienia możliwie pełnej oceny zgodności projektu ustawy z przyjętymi przez 

Radę Ministrów założeniami, proponuje się wprowadzenie dodatkowego wymogu jej 

dokonywania - przed rozpoczęciem kolejnego, po opracowaniu projektu, etapu prac 

legislacyjnych, tj. przed skierowaniem projektu do uzgodnień, a w przypadku projektu 

opracowanego przez Rządowe Centrum Legislacji, który nie został skierowany do uzgodnień, 

przed rozpatrzeniem przez stały komitet Rady Ministrów (§ l l ust. 4 i ust. 5 pkt l 

Regulaminu). Oceny takiej dokonywać będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czyli 

organ odrębny od podmiotów, które przygotowały projekt ustawy. 

Grupę zmmn dotyczących rozstrzygania zagadnień legislacyjnych w toku procedury 

opracowywania i uzgadniania projektu ustawy opracowywanego przez Rządowe Centrum 

Legislacji na podstawie założeń uzupełnia proponowana zmiana § 21 ust. 3 Regulaminu. 

Proponuje się przyznanie uprawnienia do rozstrzygania zagadnień legislacyjnych wynikłych w 

toku prac Komisji Prawniczej przewodniczącemu tej Komisji (którym jest przedstawiciel 

Rządowego Centrum Legislacji). W konsekwencji, również w przypadku projektów aktów 
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normatywnych innych niż ustawy opracowywane przez Rządowe Centrum Legislacji na 

podstawie założeń, w toku procedury właściwej dla tych projektów, tj. w czasie prac Komisji 

Prawniczej, konsekwentnie wskazana zostanie kompetencja tego samego podmiotu, czyli 

Rządowego Centrum Legislacji do rozstrzygania zagadnień legislacyjnych, co powmno 

przyczynić się do zwiększeniajednolitości stosowanych rozwiązań legislacyjnych. 

Usprawnieniu rządowego procesu legislacyjnego służyć ma także proponowana w § 11 

Regulaminu zmiana reguł dokonywania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oceny 

przedstawianej w uzasadnieniach projektów aktów normatywnych oceny skutków regulacji 

(OSR) - w przypadku projektów innych niż projekty ustaw. Wprowadzenie możliwości a nie 

obowiązku przedstawienia stanowiska w kwestii OSR pozwoli na zwiększenie elastyczności 

zarządzania procesem opiniowania tych elementów projektu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, która zostaje obciążona dodatkowym zadaniem badania zgodności projektów ustaw z 

założeniami, na podstawie których zostały one opracowane. 

W projekcie proponuje się ponadto rezygnację z przewidzianej w § 6 ust. la pkt 2 

Regulaminu możliwości zwolnienia z wymogu opracowania projektu założeń projektu ustawy 

jako elementu procedury przyjmowania projektu ustawy. W konsekwencji opracowanie 

określonego rodzaju projektu ustawy bez uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów założeń 

tego projektu będzie musiało wynikać z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zmiana 

jest konsekwencją - odmiennego niż w przypadku co najmniej 6-miesięcznego "programu prac 

legislacyjnych" będącego poprzednio podstawą prac rządu - charakteru wykazu prac 

legislacyjnych Rady Ministrów. Analizy wniosków o uwzględnienie w wykazie projektu ustawy 

opracowanego bez przyjęcia jego założeń będzie dokonywał Zespół do Spraw Programowania 

Prac Rządu. 

Przepis przejściowy, wprowadzony do projektowanej regulacji ma zapewnić, iż 

zakończenie rozpoczętych prac nad projektami założeń, nastąpi zgodnie z dotychczasowymi 

zasadami. Odmienne rozwiązanie skutkowałoby koniecznością wycofania znajdujących się na 

różnych etapach procesu legislacyjnego projektów założeń i ponownym ich opracowaniu, a 

przede wszystkim - uzgodnieniu w zmienionym kształcie, co spowodowałoby wydłużenie 

procesu legislacyjnego w okresie przejściowym. Zgodnie z przepisem przejściowym również w 

przypadku projektów ustaw opracowywanych na podstawie założeń, oraz projektów ustaw, które 
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zostały już przygotowane, ale jeszcze nie zostały przyjęte przez Radę Ministrów będą stosowane 

przepisy dotychczasowe. Zachowują także ważność decyzje dotyczące opracowania projektu 

ustawy bez uprzedniego przyjęcia założeń projektu ustawy, tj. postanowienia wydane na 

podstawie § 6 ust. l a pkt 2 Regulaminu (wnioski złożone według zasad dotychczasowych, które 

nie zostaną rozstrzygnięte przed nowelizacją, nie będąjuż rozpatrywane). 

Regulacje projektowanej uchwały nie są objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana uchwała nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 

przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych. 

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 
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