
 

 

DSP.INT.4513.22.2021 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pana Senatora 

Adama Szejnfelda, złożone podczas 19. posiedzenia Senatu RP, w dniu 17 grudnia 2020 r., 

uprzejmie informuję, co następuje. 

Regulacje składające się na zasadę rzetelnej legislacji znajdują się przede wszystkim 

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale też w ustawach zwykłych, jak m.in. w ustawie z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), czy też wreszcie 

w wewnętrznych aktach prawnych, jak m.in. w uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006).  

W szczególności ostatni z wymienionych aktów zawiera szereg przepisów, mających na 

celu zagwarantowanie właściwego przeprowadzenia konsultacji publicznych i uwzględnienia ich 

wpływu na brzmienie projektu. Organ wnioskujący przedstawia projekt do konsultacji 

publicznych, biorąc pod uwagę treść projektu, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym 

znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności 

oraz jego pilność. Jeżeli termin do zajęcia stanowiska nie wynika z przepisów odrębnych, organ 

wnioskujący wyznacza go, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i objętość projektu dokumentu 



 

 

rządowego, zakres podmiotów, na które projekt oddziałuje, oraz pilność sprawy (§ 36 Regulaminu 

pracy RM). 

Informacje o konsultacjach przeprowadzonych przed opracowaniem projektu, o zakresie 

konsultacji publicznych i opiniowania projektu, a także o przyczynach ewentualnego odstąpienia 

od konsultacji i opiniowania są zawarte w Ocenie Skutków Regulacji (§ 28 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 

Regulaminu pracy RM). Dokument ten może być oceniany w szczególności przez Koordynatora 

OSR (§ 32 ust. 3 Regulaminu pracy RM) i Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – Szefa 

Centrum Analiz Strategicznych (§ 61a ust. 1 pkt 1 Regulaminu pracy RM). W tym trybie może też 

być przedstawiana przez Departament Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów opinia w przedmiocie przeprowadzania konsultacji projektu, w szczególności co do 

zgodności z Regulaminem pracy RM. 

Co istotne, Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady 

Ministrów może zadecydować o odrębnym trybie postępowania z projektem dokumentu 

rządowego. Tryb ten może polegać m.in. na rozpatrzeniu projektu przez Radę Ministrów, wobec 

którego nie przeprowadzono wszystkich czynności określonych w Regulaminie pracy RM, 

w szczególności konsultacji czy rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (§ 98 i 99 pkt 3 

Regulaminu pracy RM). Taki tryb postępowania jest dopuszczalny, gdy waga lub pilność sprawy 

wymaga niezwłocznego jej rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż w aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z 

pandemią COVID-19, wprowadzanie rozwiązań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom społeczno – gospodarczym wywoływanym rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2, wymaga niejednokrotnie konieczności zastosowania trybu odrębnego, o którym 

mowa w Regulaminie pracy Rady Ministrów. Decyzja o odrębnym trybie postępowania z 

projektem dokumentu rządowego nie jest jednak nową praktyką i ma zastosowanie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 

 

Z wyrazami szacunku 

Jarosław Wenderlich 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


