
Rządowe Centrum Legislacji
https://bip.rcl.gov.pl/rcl/status-prawny/3536,Status-RCL.html
2023-05-16, 18:02

Rządowe Centrum Legislacji jest państwową jednostką organizacyjną podległą Prezesowi Rady
Ministrów.

Działa na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i statutu nadanego przez

Prezesa Rady Ministrów.

Rządowe Centrum Legislacji zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę
prawną Rady Ministrów poprzez:

opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady1.
Ministrów;

opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych innych niż2.
określone w pkt 1 oraz do projektów założeń projektów ustaw;

opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych innych niż określone w3.
pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod względem

prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum;

analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu4.
Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji w

szczególności w zakresie wpływu na polski system prawa;

koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień rządowych projektów aktów5.
prawnych;

wydawanie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz6.
Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

współdziałanie z ministrem właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej7.
w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykonywania;

współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów normatywnych pod8.
względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z polskim systemem prawa;

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

wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub wskazanych przez Prezesa Rady10.
Ministrów.

Rządowe Centrum Legislacji prowadzi aplikację legislacyjną (rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej – Dz. U. Nr 161, poz.
1079)
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