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ELIZA PROKOP 

Rada Legislacyjna 
przy Prezesie Rady Ministrów 
The Legislative Council acting by the prime minister 

Zapisana wart. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada po-
działu i równowagi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej 
i władzy sądowniczej nie oznacza całkowitego rozdziału, lecz współ-

pracę i uzupełnianie się organów zaliczanych do jednego z trzech rodzajów 
władzy, na podstawie dominującego, a nie wyłącznego zakresu zadań. Odno-
si się to zwłaszcza do udziału w procedurze tworzenia prawa organów władzy 
wykonawczej, przede wszystkim naczelnych organów administracji rządo-
wej, których podstawowe funkcje dotyczą: zapewniania wykonywania ustaw, 
łącznie z ustawą budżetową (funkcja wykonawcza), sprawowania ogólnego 
kierownictwa w dziedzinie stosunków zewnętrznych, obronności kraju, za-
pewniania bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego oraz porządku 
publicznego, ustalania kierowniczych wytycznych polityki państwa w najbar-
dziej newralgicznych dziedzinach (funkcja rządzenia) oraz kierowania i kon-
trolowania centralnych i terenowych organów administracji rządowej (funk-
cja kierowniczo-koordynacyjna).1 

Wspomniane organy mogą zostać zaliczone jednocześnie do grona prawo-
dawców faktycznych - wywierających jedynie wpływ na stanowione prawo 
(np. poprzez korzystanie z prawa inicjatywy ustawodawczej), jak i prawodaw-
ców formalnych - firmujących dany akt normatywny (np. minister wydający 
rozporządzenie). W pierwszym przypadku na uwagę zasługują zarówno po-
glądy doktryny, zgodnie z którymi Rada Ministrów powinna zajmować do-

1 Por.: B. Banaszak, R. Balicki [w:] Ustrój administracji publicznej, pod red. E. Nowackiej, 
Warszawa 2000, s. 68-73 oraz Z. Witkowskiego [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. Z. Witkow-
skiego, Toruń 1998, s. 269-272. 



- „ . Eliza Prokop 134 
minujące miejsce w gronie inicjatorów procesu ustawodawczego2, głównie 
z uwagi na dysponowanie „najbardziej rozbudowanym aparatem administra-
cyjnym, zdolnym do przygotowania na odpowiednim poziomie projektów 
ustaw"3, jak i dane dotyczące liczby projektów zgłaszanych do laski marszał-
kowskiej oraz ich skuteczności (rozumianej jako „odsetek" projektów 
uchwalonych następnie jako ustawy).4 

Prawotwórczej - podobnie jak każdej innej - działalności organów admi-
nistracji rządowej dotyczy wyrażona wart. 7 Konstytucji RP zasada legali-
zmu, wymagająca od wszystkich organów władzy publicznej działania na 
podstawie i w granicach prawa. 

Jej konkretyzację w odniesieniu do Rady Ministrów stanowi art. 146 ust. 4 
Konstytucji, zgodnie z którym organ ten wypełnia powierzone mu zadania 
„w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach". Zgodne 
z zasadą legalizmu wykonywanie kompetencji prawotwórczych przez Radę 
Ministrów wymaga funkcjonowania wyspecjalizowanych rządowych służb 
legislacyjnych, z cieszącym się niekwestionowanym autorytetem organem 
eksperckim na czele. Jest nim działająca przy Prezesie Rady Ministrów Rada 
Legislacyjna. 

GENEZA RADY LEGISLACYJNEJ 

Projekty powołania do życia organu opiniodawczego w sprawach prawo-
dawstwa, mającego wzmocnić rządowy aparat legislacyjny, pojawiły się na 
początku lat dwudziestych XX wieku. Pomysłodawcą jednego z nich był 
W. Makowski - minister sprawiedliwości od czerwca do grudnia 1922 roku. 
Na wzór francuskiej Rady Stanu chciał on powiązać nowo utworzony organ 
z ministrem sprawiedliwości, tworząc z jego ministerstwa centrum legisla-
cyjne rządu.5 

Kontrpropozycję stanowił projekt autorstwa W. Sikorskiego (Prezesa Ra-
dy Ministrów od grudnia 1922 r. do maja 1923 r.). Zakładał on utworzenie 
Komisji Prawników przy Prezesie Rady Ministrów i upoważnienie jej do 
wyrażania opinii o projektach aktów ustawodawczych z punktu widzenia ich 
zgodności z konstytucją, a także opinii nt. ogólnego uporządkowania usta-
wodawstwa istniejącego oraz innych spraw, przekazanych przez premiera. 

2 Por.: A. Proksa, Rząd, czyli główny projektodawca ustaw, „Rzeczpospolita" nr 266 z 13 li-
stopada 1998. 

3 Z. Szeliga, Rada Ministrów a Sejm (1989-1997), Lublin 1998, s. 87. 
4 Na 219 uchwalonych w 2002 r. ustaw ok. 80% projektów pochodziło od Rady Mini-

strów. 
5 Por.: J. Jaskiernia, Rola ministra sprawiedliwości w procesie tworzenia prawa, „Przegląd 

Legislacyjny" 1996, nr 1, s. 41-42. 
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Członkowie Komisji mieli być powoływani na jednoroczną kadencję spośród 
luminarzy prawa.6 

Ostatecznie zrealizowany został projekt W. Makowskiego, co oznaczało 
zwycięstwo ministra sprawiedliwości w sporze o kierownictwo rządowymi 
pracami legislacyjnymi. W 1926 roku utworzona została Rada Prawnicza, 
a podstawę prawną jej działania stanowiło rozporządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z 12 sierpnia 1926 r. o utworzeniu Rady Prawniczej oraz rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 10 września 1926 r. - Regulamin Rady Prawni-
czej.8 Organ ten, powołany w celu udzielania na żądanie rządu opinii o pro-
jektach ustaw i rozporządzeń, składał się z ministra sprawiedliwości (prezes 
Rady Prawniczej), powoływanych przez niego radców nadzwyczajnych, rad-
ców zwyczajnych mianowanych przez Prezydenta RP na wniosek Rady Mi-
nistrów oraz referentów (wyznaczeni urzędnicy poszczególnych mini-
sterstw).9 

Obowiązek przekazywania ministrowi sprawiedliwości do zaopiniowania 
przez Radę Prawniczą projektów dotyczył ustaw i rozporządzeń Prezydenta 
RP jeszcze przed rozpatrzeniem ich przez rząd in corpore. W odniesieniu do 
pozostałych aktów działalność Rady miała charakter fakultatywny i zależała 
od wniosku rządu lub konkretnego ministra. Do zakresu, w jakim opiniowała 
Rada, należała zgodność z konstytucją, całokształtem obowiązującego usta-
wodawstwa oraz techniką legislacyjną10, jednak nawet w wypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek niezgodności, opinia nie miała charakteru wiążącego 
dla Rady Ministrów. 

Prace Rady Prawniczej mogły być prowadzone w komisjach stałych lub 
nadzwyczajnych, a do przyjęcia opinii wymagana była większość głosów osób 
obecnych na posiedzeniu (obrady plenarne przewidywano tylko w celu ko-
ordynacji działalności komisji). 

Udział w Radzie Prawniczej osób wyróżniających się „znajomością prawa 
i administracji państwowej"11, wybitnych teoretyków i praktyków w szybkim 
czasie zapewnił jej duży autorytet, mimo to działalność Rady trwała zaledwie 
półtora roku. Faktycznie zakończyła swą pracę w marcu 1928 r., ponieważ 
w budżecie nie zostały przewidziane dla niej żadne środki. Za przyczynę 
tego stanu w literaturze uznaje się urażone ambicje aparatu urzędniczego, 

6 R. Kraczkowski, Aparat legislacyjny rządu w II Rzeczypospolitej, „Państwo i Prawo" 1982, 
nr 7, s. 87. 

7 Dz. U. Nr 83, poz. 466. 
8 Dz. U. Nr 94, poz. 553. 
9 Art. 3 i art. 4 rozporządzenia Prezydenta RP z 1926 roku. 
10 Rada Prawnicza uchwaliła na własny użytek regulamin zasad techniki legislacyjnej. By-

ła to pierwsza próba ich prawnej regulacji. Por.: R. Kraczkowski, op. cit., s. 91. 
11 Art. 3 rozporządzenia Prezydenta RP z 1926 roku. 
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który kontrolowany był przez organ fachowy, ale zewnętrzny wobec organów 
rządowych II Rzeczypospolitej. 

Do idei powołania stałego organu opiniodawczo-doradczego w sprawach 
prawotwórstwa powrócono dopiero w czasie tak zwanego kryzysu legislacyj-
nego13, który nastąpił na początku lat 70. Utworzona - na podstawie decyzji 
nr 93 Prezydium Rządu z 28 lipca 1972 r. w sprawie usprawnienia procesu 
tworzenia prawa14 - Rada Legislacyjna (dalej RL) stanowiła instytucjonalną 
formę realizacji dyrektyw porządkowania systemu prawa i doskonalenia pra-
wa zawartych w uchwale VI Zjazdu PZPR.15 Wspomniana decyzja nr 93 Pre-
zydium Rządu była jedyną podstawą prawną działania Rady przez pierwsze 
trzy kadencje: 1973-1976 (I), 1976-1980 (II), 1980-1984 (III). 

W kolejnych kadencjach Rady Legislacyjnej (IV-VII) jej organizację 
i zakres działania określały: Uchwała nr 46 Rady Ministrów z 30 marca 
1984 r. w sprawie Rady Legislacyjnej16, a następnie Uchwała nr 8 Rady Mi-
nistrów z 26 stycznia 1993 r.17 i Uchwała nr 2 Rady Ministrów z 18 stycznia 
1994 roku.18 

Pierwsza ustawowa regulacja prawna Rady Legislacyjnej zawarta została 
w art. 14 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów19. Artykuł ten, niezależnie od wielu nowelizacji tej ustawy - łącznie ze 
zmianą jej tytułu20 - do chwili obecnej stanowi ustawową podstawę działania 
RL. Przepis ten wraz z wykonawczym do niego rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz 
szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania21, a także regulamin Rady 
Legislacyjnej IX kadencji (2002-2006) będą przedmiotem dalszej analizy 
dokonywanej na tle historycznego rozwoju prawnej regulacji funkcjonowania 
Rady Legislacyjnej. 

12 Zob. R. Kraczkowski, op. cit., s. 93. 
13 S. Wronkowska, Ekspert a proces tworzenia prawa, „Państwo 1 Prawo" 2000, nr 9, s. 5 i n. 
14 Podstawowe zasady organizacji i działalności Rady Legislacyjnej określały ust. 3 -8 de-

cyzji nr 93 Prezydium Rządu (niepubl.). 
15 Zob. R. Orzechowski, Doskonalenie prawa, „Organizacja-Metody-Techniki" 1972, 

nr 8-9, s. 10 oraz S. Gebert, Rada Legislacyjna jako ośrodek modernizacji procesu tworzenia prawa, 
„Organizacja-Metody-Techniki" 1973, nr 5-6, s. 5 i n. 

16 M.P. Nr 10, poz. 66. 
1 7M.P. Nr 4, poz. 14. 
18 M.P. Nr 6, poz. 52. 
19 Dz. U. Nr 106, poz. 492 (tekst jedn. Dz. U. 1999, Nr 82, poz. 929 z późn. zm.). 
20 Obecnie tytuł tej ustawy brzmi: ustawa o Radzie Ministrów (po nowelizacji dokonanej 

ustawą z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów 
Dz. U. Nr 154, poz. 1800). 

21 Dz. U. Nr 25, poz. 134. 
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RADA LEGISLACYJNA W STRUKTURZE ORGANÓW RZĄDOWYCH 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 lutego 1998 r. 
Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów 
i Prezesa Rady Ministrów w sprawach stanowienia prawa i oceny jego stanu 
w określonych dziedzinach. 

Od początku swego istnienia RL usytuowana została przy Prezesie Rady 
Ministrów22, stając się wewnętrznym organem rządowym działającym per-
manentnie (w przeciwieństwie do innych ciał doradczych powoływanych na 
ściśle określony czas potrzebny do realizacji wyznaczonych im zadań), posia-
dającym duży wpływ na treśó i jakość tworzonego przez rząd prawa. 
W literaturze prawniczej RL określana jest często mianem kolegialnego czy 
też zespołowego eksperta uczestniczącego w procesie prawotwórczym23, co 
podkreśla relacje pomiędzy Radą Ministrów - decydentem a Radą Legisla-
cyjną - pełniącą funkcję doradcy decydenta. Jako organ podporządkowany 
funkcjonalnie Prezesowi Rady Ministrów, RL zobowiązana jest corocznie 
przedstawiać mu sprawozdanie ze swej działalności. 

Warto zaznaczyć, iż stricte ekspercki charakter i związaną z tym niezależ-
ność opiniowania Rada Legislacyjna uzyskała dopiero na mocy uchwały Ra-
dy Ministrów z 1984 r., która uchylając postanowienia decyzji nr 93 Prezy-
dium Rządu z 1972 r. zlikwidowała członkostwo w RL z tytułu pełnionego 
urzędu.24 Ten rodzaj członkostwa budził zgłaszane w literaturze prawniczej 
obawy „bardziej skłaniania się przez Radę Legislacyjną ku kształtowaniu 
stanów rzeczy stosownie do bieżących potrzeb tych organów, których przed-
stawiciele zasiadali w Radzie, niż wyrażania przez nią opinii wynikających 
z założonych, dość stabilnych kryteriów oceny"25, w pełni uzasadnione fak-
tem, iż w pierwszych trzech kadencjach członkowie „z urzędu" stanowili 
przeciętnie ok. 40% całego składu.26 

Skład R a d y Legislacyjnej reguluje obecnie § 4 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z 23 lutego 1998 roku. Wyróżnianie się wiedzą prawniczą 

22 Nawiązując do tradycji przedwojennej, obecne usytuowanie Rady Legislacyjnej wzoru-
je się na modelu proponowanym przez W. Sikorskiego w 1926 r. w projekcie powołania Komi-
sji Prawników. 

23 
S. Wronkowska, op. cit., s. 7 oraz L. Leszczyński [w:] A. Korybski, L. Leszczyński, 

J. Sobczak, W. Zakrzewski, Wybrane zagadnienia legislacji, Lublin 1995, s. 25. 24 Ustęp 4 decyzji nr 93/72 Prezydium Rządu stanowił, że w skład Rady Legislacyjnej 
wchodzą m.in.: Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Pracy, 
Płac i Spraw Socjalnych, Prokurator Generalny PRL, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 

25 A. Szmyt, Rządowe służby prawne w procesie przygotowywania projektu ustawy, „Studia 
Prawno-Ekonomiczne" 1987, t. XXXVIII, s. 132. 

26 B. Zdziennicki, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, „Organizacja-Metody-
Technika" 1986, nr 2, s. 7, przyp. 9. 
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i dorobkiem praktyki prawniczej27 to jedyne kryteria doboru członków RL, 
którymi kierować się musi kompetentny do ich powoływania Prezes Rady 
Ministrów i które zapewniają rzeczywistą fachowość tego organu, będącego 
szczególnym zapleczem dla legislacji rządowej. Członkostwo w Radzie Legi-
slacyjnej jest kadencyjne i trwa cztery lata. 

Skład RL aktualnie ograniczony został do co najwyżej 17 osób. Po raz 
pierwszy maksymalną liczbę członków RL (35 osób) określiła uchwała Rady 
Ministrów z 1994 roku.28 Z uwagi na zasadę ustalania stanowisk Rady 
w drodze consensusu29, uzasadnieniem dla wprowadzenia obecnej regulacji 
były niewątpliwie doświadczenia poprzednich kadencji Rady, w których 
duża liczba członków - od 24 osób w I kadencji do 57 w V - często utrudnia-
ła sprawne podejmowanie jednomyślnych decyzji, hamując tempo jej prac. 

W przepisie § 5 wskazane zostały podstawy odwołania członka RL przez 
Prezesa RM i powołania w jego miejsce nowego członka (tzw. powołanie 
uzupełniające). Stanowić je mogą: złożenie rezygnacji, nieuczestniczenie 
w pracach RL, powołanie na kierownicze stanowisko państwowe określone 
przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska pań-
stwowe, wykonywanie czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obo-
wiązkami członka RL lub podważających zaufanie do jego niezależności lub 
bezstronności. Fakultatywny charakter tego przepisu oznacza, iż ostatecznie 
decyzja o odwołaniu członka należy wyłącznie do Prezesa RM, niemniej 
jednak podkreśleniem eksperckiego charakteru Rady Legislacyjnej jest 
wymój* zachowania niezależności, niezbędny do prawidłowego wykonywania 
zadań , a przede wszystkim opracowywania obiektywnych i krytycznych 
opinii do założeń i projektów aktów normatywnych, czy też ekspertyz na 
temat stanu prawa w określonych dziedzinach. 

Poza członkami w pracach Rady Legislacyjnej mogą brać udział również 
inne osoby.31 Wyróżnić można trzy ich grupy, mając na uwadze charakter 
zaproszenia kierowanego do nich przez przewodniczącego RL oraz rodzaje 
posiedzeń, w jakim mogą oni uczestniczyć: 

a) osoby obligatoryjnie zapraszane wyłącznie na posiedzenia plenarne 
Rady (Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyż-

27 
W 15-osobowym składzie Rady Legislacyjnej IX kadencji (2002-2006) 14 członków to 

profesorowie prawa. Zob. Ż. Semprich, Pełna teczka projektów, „Rzeczpospolita" nr 68 z 21 
marca 2002. 28 

§ 3 ust. 1 uchwały nr 2 Rady Ministrów z 18 stycznia 1994 r. w sprawie Rady Legisla-
cyjnej. 

B. Zdziennicki, op. cit., s. 6. 
3 0 O niebezpieczeństwie tzw. ekspertów dworskich pisali: Z. Ziembiński, Ekspert 

aprawotwórstwo, „Państwo i Prawo" 1972, nr 4, s. 69 i n. oraz S. Wronkowska, op. cit., s. 7 oraz 
s. 12 i n. 

31 § 9 i § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 lutego 1998 r. oraz § 9 regulami-
nu Rady Legislacyjnej IX kadencji. 
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szego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego lub ich zastępcy, albo 
upoważnieni przez nich przedstawiciele); 

b) osoby obligatoryjnie zapraszane na posiedzenia plenarne Rady lub jej 
zespołów (właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy mini-
strowie, kierownicy urzędów centralnych, Prezes Narodowego Banku Pol-
skiego bądź upoważnieni przez nich przedstawiciele); 

c) osoby fakultatywnie zapraszane na posiedzenia plenarne Rady lub jej 
zespołów (przedstawiciele innych niż ww. organów państwowych, organizacji 
społecznych, zawodowych i samorządowych, reprezentujący środowiska praw-
nicze, placówki naukowe oraz eksperci niebędący członkami RL). 

Obowiązek zaproszenia wymienionych w punktach 1 i 2 osób nie jest 
tożsamy z obowiązkiem ich uczestnictwa, niemniej jednak warto zastanowić 
się nad znaczeniem powyższych regulacji. Stwarzają one tym osobom możli-
wość nie tylko uzyskania informacji o projektach aktów normatywnych, ale 
także wywarcia wpływu na ich treść poprzez zgłaszanie własnych uwag 
i ocen dotyczących opiniowanych projektów. 

Szczególnym uczestnikiem prac Rady Legislacyjnej i jej zespołów jest 
Prezes Rządowego Centrum Legislacji (dalej RCL) lub delegowana przez 
niego osoba32. W stosunku do tego podmiotu przepis § 9 ust. 3 rozporządze-
nia z 1998 r. nie formułuje już wymogu przekazania specjalnego zaproszenia 
(czyli bierze udział „z urzędu"). W interesie obu tych organów, mających 
zapewnić wysoką jakość tworzonego w ramach rządowych procesów legisla-
cyjnych prawa, powinna być bliska współpraca, stąd też powyższy przepis 
uznać można za formalne zapewnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy 
RL a RCL.33 

Organami R a d y Legislacyjnej są przewodniczący Rady i prezydium 
Rady. 

Od czasu uzyskania przez RL charakteru czysto eksperckiego, funkcja 
przewodniczącego RL przestała być łączona z zajmowaniem jakiegokolwiek 
stanowiska w strukturze organów rządowych, co miało miejsce do 1984 r., 
kiedy to przewodniczącym Rady był minister sprawiedliwości, podobnie jak 
w przedwojennej Radzie Prawniczej. 

Obecnie, jak stanowi ust. 2 § 4, przewodniczącego powołuje Prezes Rady 
Ministrów spośród członków RL. Przewodniczący jest upoważniony do or-
ganizacji i kierowania pracami Rady, w szczególności poprzez: wyznaczanie 
terminów posiedzeń plenarnych, powoływanie stałych i doraźnych zespołów 
oraz określanie ich składu i zadań, informowanie Rady o pracy zespołów oraz 

32 Do czasu powołania Rządowego Centrum Legislacji w pracach RL udział brał dyrektor 
Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów, a od 1996 r. kierownik Departamentu Prawnego 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

3 3 Faktyczną współpracę RL i RCL zapewnia obecnie pełnienie przez tę samą osobę -
dra Aleksandra Proksę - funkcji prezesa RCL i sekretarza RL. 
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o sposobie wykorzystania opracowanych przez RL opinii i ekspertyz34, 
a także zapraszanie do udziału w posiedzeniach Rady lub zespołów osób 
niebędących jej członkami. Do jego kompetencji należy także zwracanie się 
do organu administracji rządowej, który opracował założenia bądź projekt 
aktu normatywnego, o przedstawienie dodatkowych informacji i materiałów, 
jeżeli są one niezbędne do przygotowania opinii przez Radę, 
a w szczególności o uzupełnienie uzasadnienia projektu ustawy. Na organach 
spoczywa natomiast obowiązek ułatwienia działania Radzie Legislacyjnej.35 

Konsekwencją jego niewypełnienia może być zwrócenie projektu. 
Na uwagę zasługuje określone w § 11 ust. 2 rozporządzenia z 1998 r. 

upoważnienie przewodniczącego Rady do organizowania konferencji na-
ukowych i zebrart środowiskowych, których celem ma być poddanie pod 
dyskusję zagadnień i problemów związanych z pracami Rady Legislacyjnej, 
a w szerszym ujęciu problematyki tworzenia prawa. Równie duże znaczenie 
dla upowszechniania zagadnień związanych z legislacją posiada wydawany 
przez Radę Legislacyjną od 1984 r. periodyk - „Przegląd Legislacyjny" (do 
1995 r. pod tytułem „Biuletyn Rady Legislacyjnej"). 

O wiele węższy zakres kompetencji posiada 3-osobowe Prezydium Rady 
Legislacyjnej. W jego skład wchodzi przewodniczący RL, a także wiceprze-
wodniczący i sekretarz, powoływani spośród członków Rady przez Prezesa 
Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego. Do zadań tego organu nale-
ży planowanie prac Rady Legislacyjnej, w szczególności przygotowywanie 
projektów programów jej prac, a także przedstawianie opinii lub stanowiska 
Rady w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach mniejszej wagi.36 

Nie sposób wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie Rady Legislacyjnej 
bez zapewnienia jej zaplecza organizacyjno-technicznego, którego działal-
ność wzmacniałaby niezależność - przede wszystkim informacyjną - Rady 
od rządu. Od 1984 r. Rada posiada odrębny sekretariat, wchodzący aktualnie 
w strukturę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.37 Do zadań pracowników 
sekretariatu należy m.in. dostarczanie informacji w zakresie określonych 
zagadnień prawnych niezbędnych do zajęcia stanowiska, prowadzenie badań 
funkcjonowania aktów prawnych, opracowywanie ekspertyz i analiz, 

34 
§ 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 lutego 1998 roku. 

3 5 B. Zdziennicki, op. cit., s. 5. 
§ 6 ust. 3 oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 lutego 1998 roku. 

37 
Art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o Radzie Ministrów oraz § 8 pkt 6 zarządzenia nr 80 Prezesa 

Rady Ministrów z 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów (M.P. Nr 27, poz. 449). Do 1984 r. obsługą Rady Legislacyjnej zajmowało się Biuro 
Prawne Urzędu Rady Ministrów, natomiast w przedwojennej Radzie Prawniczej zadania 
dzisiejszych pracowników sekretariatu Rady należały do referentów, czyli wyznaczonych 
urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. 
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z uwzględnieniem wyników obserwacji postlegislacyjnej oraz opracowywa-
nie materiałów pod obrady Rady in pleno lub zespołów.38 

ZADANIA I FUNKCJE RADY LEGISLACYJNEJ 

Powołanie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w 1972 r. 
motywowane było potrzebą utworzenia organu pomocniczego, który dzięki 
wiedzy wchodzących w jego skład osób stanowiłby wsparcie dla rządu 
w sprawach prawotwórstwa. 9 Prezydium Rządu w decyzji nr 93/72 do ogól-
nych zadań Rady zaliczyło: dokonywanie okresowych ocen stanu prawa 
i w miarę potrzeby inicjowanie badań nad tworzeniem prawa, opiniowanie 
zasad, potrzeb i kierunków prac legislacyjnych organów administracji pań-
stwowej oraz resortowych programów prac legislacyjnych i sprawozdań z ich 
realizacji, a także opiniowanie kierunków rozwiązań proponowanych 
w aktach prawnych o podstawowym znaczeniu.40 

Ten pierwotny katalog zadań ulegał pewnym przekształceniom w kolej-
nych regulacjach prawnych dotyczących Rady Legislacyjnej, które wprowa-
dzały większą konkretyzację w tym zakresie, niemniej jednak ich realizacja 
zawsze zapewniała RL bezpośredni wpływ na poprawę jakości tworzonego 
prawa. 

Obecnie zadania Rady Legislacyjnej określa przepis § 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z 1998 roku. Zadania te usystematyzować można 
według f u n k c j i , które RL wypełnia poprzez swoją działalność, tj.: 

1) opiniodawczej 
2) postulacyjnej 
3) kontrolnej. 

Do pierwszej funkcji zalicza się: 
a) opiniowanie projektów ustaw opracowywanych z inicjatywy Rady Mi-

nistrów i założeń do projektów ustaw o szczególnej doniosłości społecznej, 
ekonomicznej lub prawnej, projektów podstawowych aktów wykonawczych, 
a także projektów o szczególnej doniosłości, opracowywanych z inicjatywy 
posłów, Senatu lub Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanych 
w celu zajęcia stanowiska przez Radę Ministrów lub opiniowanie stanowiska 
rządu o tych projektach; 

b) wyrażanie opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania pro-
blemów związanych ze stosowaniem Konstytucji RP (a zwłaszcza dostoso-
wywania prawa do wymogów konstytucyjnych), jak też wdrażania prawa 
Unii Europejskiej; 

38 § 14 regulaminu Rady Legislacyjnej IX kadencji. 
3 9 Szeroko na ten temat: S. Gebert, op.cit., s. 4-7. 
4 0 Powyższe zadania omawia W. Berutowicz, Rola Rady Legislacyjnej w doskonaleniu prawa, 

„Państwo i Prawo" 1976, nr 1-2, s. 34-39. 
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c) opiniowanie projektów programu rządowych prac legislacyjnych oraz 
harmonogramu realizacyjnego tego programu. 

Zakres opiniowania ww. projektów aktów normatywnych jest bardzo sze-
roki, ponieważ Rada Legislacyjna zajmuje się zarówno ich treścią, jak 
i formą, biorąc pod uwagę w szczególności zgodność z Konstytucją RP, pra-
wem europejskim, zasadami techniki prawodawczej oraz spójność 
z systemem prawa.41 

W ramach funkcji postulacyjnej wyróżnić należy formułowanie propozy-
cji dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze 
stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wdrażaniem prawa 
Unii Europejskiej. 

Na funkcję kontrolną składa się natomiast uprawnienie Rady do doko-
nywania okresowych ocen stanu prawa w określonych dziedzinach, z uw-
zględnieniem wymogu dostosowywania do norm konstytucyjnych oraz stop-
nia harmonizacji prawa polskiego z wymogami prawa Wspólnot Europej-
skich, a także do oceny stosowania niektórych ustaw w celu zbadania spo-
łecznych skutków przyjętych rozwiązań prawnych (ocena postlegislacyjna). 
Taka działalność daje podstawę do podjęcia prac nad eliminacją zgłoszonych 
w raportach Rady nieprawidłowości. 

Oprócz wymienionych, na uwagę zasługuje jeszcze jedno zadanie wyzna-
czone Radzie przez przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej42, stanowiący, iż 
nadzór programowy nad tą aplikacją sprawuje Rada Legislacyjna. Do czasu 
utworzenia aplikacji legislacyjnej (1995 r.) Rada Legislacyjna również 
uczestniczyła w podnoszeniu kwalifikacji pracowników służ prawnych, m.in. 
współpracując z Instytutem Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji 
przy opracowywaniu programów szkoleń i organizując konferencje poświę-
cone problematyce prawotwórstwa.43 Jednak obecna regulacja zasadniczo 
zmieniła rolę Rady w kształceniu przyszłych kadr legislatorów, zapewniając 
jej instytucjonalny wpływ na ten proces, a w dłuższej perspektywie na po-
ziom tworzonego prawa. 

Wszystkie powyżej wyliczone zadania wykonywane przez Radę Legisla-
cyjną określić można jednym mianem: pełnienia funkcji publicznej44, po-
nieważ występując jako ekspert - doradca decydenta bierze udział w pro-

41 § 10 regulaminu Rady Legislacyjnej IX kadencji. Warto zauważyć, iż podobny zakres 
opiniowania - poza badaniem zgodności z prawem europejskim, który to wymóg pojawił się 
wraz z podpisaniem Układu Europejskiego - posiadała Rada Legislacyjna od początku swego 
istnienia, a także działająca przed wojną Rada Prawnicza. 

4 2 Dz. U. Nr 38, poz. 422. 
43 Zob. W. Berutowicz, op.cit., s. 41. 
4 4 S. Wronkowska, op. cit., s. 5. 
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cesie podejmowania przez niego decyzji politycznych (a taki charakter po-
siada proces tworzenie prawa).4' 

O R G A N I Z A C J A I T R Y B D Z I A Ł A N I A RADY L E G I S L A C Y J N E J 

Od początku istnienia Rady Legislacyjnej podstawowy tryb jej działania 
stanowiły obrady in plenoW świetle obecnego regulaminu Rady Legisla-
cyjnej IX kadencji posiedzenia plenarne, zwoływane przez przewodniczące-
go RL, odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa 
razy w miesiącu, bądź też na pisemne żądanie co najmniej 5 członków Ra-
dy.47 

Istnieje pewna grupa spraw, które mogą być rozpatrywane jedynie w tym 
trybie. Należy do nich opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosło-
ści społecznej, prawnej lub ekonomicznej, opracowywanych z inicjatywy 
rządu bądź skierowanych przez inne podmioty w celu zajęcia stanowiska 
przez rząd, dokonywanie okresowych ocen stanu prawa w określonych dzie-
dzinach, z uwzględnieniem wymogu dostosowywania do norm konstytucyj-
nych oraz stopnia harmonizacji prawa polskiego z wymogami prawa Wspól-
not Europejskich, opiniowanie projektów programu prac legislacyjnych rzą-
du oraz harmonogramu realizacyjnego tego programu, ocena stosowania nie-
których ustaw w celu oceny skuteczności przyjętych rozwiązań prawnych. 

Nie sposób jednak wyobrazić sobie, aby posiedzenia plenarne stanowiły 
jedyny prawnie dopuszczalny tryb pracy organu o tak rozległych pod wzglę-
dem zakresowym48 i ilościowym49 zadaniach. Dlatego też znaczny ciężar prac 
przeniesiony został na zespoły: 

1) stałe - tzw. zespoły problemowe (obecnie pracują dwa zespoły: 
prawa publicznego i prawa prywatnego)50; 

2) doraźne - powoływane w razie potrzeby przez przewodniczącego 
RL do: 

a) przygotowania opinii o założeniach do projektów i projektach 
ustaw lub podstawowych aktów wykonawczych - w przypadku projektów 
ustaw o szczególnej doniosłości opinia musi zostać rozpatrzona następnie na 
posiedzeniu Rady, 

b) formułowania propozycji i wyrażania opinii dotyczących metod 
i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konsty-
tucji RP, 

45 Idem [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 131. 
46 J. Bafia, Pięć lat działalności Rady Legislacyjnej, „Państwo i Prawo" 1979, nr 3, s. 13. 
47 § 4 regulaminu Rady Legislacyjnej IX kadencji. 
4 8 Zob. § 2 pkt 1-7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 lutego 1998 roku. 
4 9 Tytułem przykładu: VI kadencja - 193 opinie, VII kadencja - 191, VIII kadencja -

233. 
50 O ich liczbie decyduje Rada Legislacyjna danej kadencji, ustalając regulamin swych prac. 
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c) formułowania propozycji i wyrażania opinii dotyczących metod 
i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej, 

d) formułowania opinii i wniosków w podstawowych sprawach 
związanych z procesem stanowienia prawa. 

Decyzję o skierowaniu danej sprawy do prac zespołowych podejmuje 
przewodniczący RL. 

Proces opiniowania przez Radę Legislacyjną rozpoczyna się z chwilą ro-
zesłania projektu aktu normatywnego do członków powołanego zespołu, 
których zadaniem jest pisemne opracowanie wstępnych opinii. Następnie 
sprawozdawca (członek zespołu wyznaczony do tej roli przez przewodniczą-
cego RL) na podstawie wszystkich przekazanych mu opinii opracowuje 
wspólny projekt i przedstawia go pod obrady zespołu. Tak przygotowana 
opinia kierowana jest dodatkowo na posiedzenie plenarne Rady w dwóch 
wypadkach: kiedy dotyczy spraw, które wymagają rozpatrzenia wyłącznie in 
pleno, bądź na wniosek zespołu zaakceptowany przez przewodniczącego RL. 

Podstawową zasadą działania zespołów, jak i całej Rady, jest dążenie do 
wypracowania zgodnego stanowiska, czyli osiągnięcia consensusu}x Jak pisze 
S. Wronkowska: „ogromną zaletą eksperta zespołowego jest to, że może on 
wypracować rozwiązania przekonywające, uwzględniające wiele różnych 
punktów widzenia i dyskursywnie najlepiej uzasadnione".52 W ten sposób 
buduje się autorytet eksperta, stąd też (a contmrio) rozbieżność opinii człon-
ków RL może zostać wykorzystana do podważenia poglądów53, a w kon-
sekwencji autorytetu Rady Legislacyjnej. 

Na żądanie członka RL może zostać przeprowadzone jawne głosowanie, 
jednak w świetle powyższych uwag ta forma podejmowania decyzji powinna 
stanowić sytuację wyjątkową. 

Rada Legislacyjna podejmuje prace związane z wykonywaniem przypi-
sanych jej zadań z własnej inicjatywy lub na wniosek upoważnionych pod-
miotów. Obecnie krąg tych podmiotów określa § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z 1998 roku. Są nimi: Prezes Rady Ministrów, prze-
wodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, prezes RCL oraz sekretarz Rady Ministrów. 

Wyłączenie możliwości kierowania wniosków bezpośrednio przez mini-
strów może uzasadniać wyraźne określenie od 1994 r. miejsca Rady Legisla-
cyjnej w strukturze organów rządowych: RL jest organem opiniodawczo-do-
radczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów - organu kolegialnego, 
a nie poszczególnych organów wchodzących w jej skład. Pierwsze ogranicze-

51 § 12 regulaminu Rady Legislacyjnej IX kadencji. 
5 2 S. Wronkowska, op. cit., s. 12. 
5 3 B. Zdziennicki, op. cit., s. 6. 
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nie upoważnień ministrów (a także kierowników urzędów centralnych)54 

wprowadziła uchwała nr 2 Rady Ministrów z 1994 r. w § 2, wymieniając 
wśród podmiotów kompetentnych do występowania z wnioskiem do Rady 
jedynie ministra sprawiedliwości. 

W świetle obowiązującego aktualnie § 12 regulaminu pracy Rady Mini-
strów55 ministrowie występujący z projektami aktów normatywnych muszą 
korzystać z pośrednictwa upoważnionych podmiotów. 

Prawo rozpatrywania spraw z własnej inicjatywy RL uzyskała od 1984 r., 
co niewątpliwie przyczyniło się do wzmocnienia jej pozycji i dało formalne 
gwarancje samodzielności i niezależności.56 Wykonywanie tego uprawnienia 
wiąże się głównie z realizacją przez Radę Legislacyjną opisanych powyżej 
funkcji - postulacyjnej i kontrolnej. Natomiast w odniesieniu do funkcji 
opiniowania projektów aktów normatywnych wydaje się, iż niezbędne było-
by wprowadzenie regulacji prawnej, określającej obowiązek informowania 
Rady Legislacyjnej o projektach wnoszonych do rozpatrzenia przez Radę 
Ministrów. 

Niezależnie od tego, kto jest inicjatorem, rezultaty prac Rady (opinie, 
oceny, wnioski) niezwłocznie przedstawiane są Prezesowi Rady Ministrów, 
a ich odpisy doręcza się przewodniczącemu stałego komitetu Rady Mini-
strów, szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, właściwym ministrom 
i kierownikom urzędów centralnych, sekretarzowi Rady Ministrów, a także 
prezesowi Rządowego Centrum Legislacji. 

W zakresie opinii dotyczących projektów aktów o szczególnej doniosłości 
RL uzyskała w 1998 r. bardzo ważne uprawnienie do żądania ustosunkowa-
nia się ministrów (organów opracowujących dany projekt) do wspomnianych 
opinii.57 

UDZIAŁ RADY LEGISLACYJNEJ W RZĄDOWYM PROCESIE 
LEGISLACYJNYM 

Rządowy proces legislacyjny w ujęciu modelowym przedstawić można 
w postaci pięciu faz: 

1) opracowywanie projektu aktu normatywnego w ramach prac 
wewnątrzresortowych; 

2) międzyresortowe postępowanie uzgadniające i opiniodawcze; 

54 Wcześniej upoważnienia takie przewidywały § 2 uchwały nr 46 Rady Ministrów 
z 1984 r. oraz § 2 Uchwały Nr 8 Rady Ministrów z 1993 r. 

55 Uchwała nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M.P. Nr 13, poz. 221). 

56 B. Zdziennicki, op. cit., s. 4. 
57 Postulaty wprowadzenia takiej regulacji zgłaszane były w literaturze prawniczej wcze-

śniej, m.in.: A. Gwiżdż, Wybrane problemy organizacji procesu legislacyjnego © Polsce. Ocena 
i propozycje zmian, „Przegląd Legislacyjny" 1996, nr 1, s. 52-53. 
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3) rozpatrywanie projektu przez stały komitet Rady Ministrów, a nas-
tępnie przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Rządowe Centrum Legi-
slacji; 

4) wnoszenie projektu do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów; 
5) podjęcie rozstrzygnięć przez Radę Ministrów in pleno. 
Udział Rady Legislacyjnej w tym procesie określają w zasadzie t r zy 

przepisy obowiązującego obecnie regulaminu prac Rady Ministrów. 
Pierwszy z nich (§ 12) dotyczy szczególnej procedury postępowania 

z projektami aktów normatywnych doniosłych pod względem społecznym, 
ekonomicznym lub prawnym (np.: projektami kodeksów). Udział RL jest 
w niej obligatoryjny. 8 O tym, na którym etapie rządowych prac legislacyj-
nych opiniuje Rada Legislacyjna, przesądza treść ust. 2 zd. 2 in fine. Przepis 
ten zobowiązuje organ wnioskujący do dołączenia opinii RL do projektu 
kierowanego do rozpatrzenia przez stały komitet RM, a zatem jest to mo-
ment pomiędzy 2. a 3. fazą. 

Natomiast opiniowanie przez Radę Legislacyjną pozostałych projektów 
aktów normatywnych wiąże się z wyjątkowym, tzw. odrębnym trybem rzą-
dowych prac legislacyjnych (§ 8 pkt 2). Jego zastosowanie należy do kompe-
tencji Prezesa Rady Ministrów, który w szczególności może nałożyć na organ 
opracowujący projekt obowiązek przedstawienia go Radzie Legislacyjnej. 
Decyzję taką Prezes RM może podjąć w każdym czasie, co oznacza, iż Rada 
może opiniować zarówno wstępne założenia lub tezy projektu, jak i projekt 
po przeprowadzeniu uzgodnień międzyresortowych. 

Trzeci przepis (§ 34) przewiduje udział Rady Legislacyjnej dopiero po 
rozpatrzeniu projektu aktu normatywnego przez Radę Ministrów, która mo-
że skierować go do zaopiniowania przez Radę, przesuwając termin podjęcia 
ostatecznej decyzji o dalszych losach projektu, np.: przekazania go do laski 
marszałkowskiej (zob. 4—5 faza). 

Formy uczestnictwa RL w procedurze legislacyjnej pozwalają zaliczyć ją 
do grona prawodawców faktycznych, a dokładniej - instytucji rozpatrujących 
projekty, poddających je krytycznej analizie. Rada Legislacyjna formułuje 
własne uwagi do projektu aktu normatywnego, to jednak czy zostaną one 
uwzględnione przy podejmowaniu decyzji finalnej, zależy wyłącznie od de-
cydenta, czyli Rady Ministrów. 
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aktów normatywnych wprowadzone zostało w 1998 r. (M.P. 1998, Nr 12, poz. 202). Wcze-
śniejsze regulaminy prac Rady Ministrów (kolejno z lat: 1983, 1987, 1991 oraz 1997 do nowe-
lizacji z 1998 r.) nie przewidywały takiego trybu udziału RL w rządowym procesie legislacyj-
nym. 
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WNIOSKI DE LEGE FERENDA 

Przedstawiona na tle historycznym (Rady Prawniczej z okresu II RP oraz 
30-letniej działalności59 Rady Legislacyjnej - w PRL oraz III RP) analiza 
dogmatyczno-prawna regulacji dotyczących organizacji, zadań i zasad funk-
cjonowania Rady Legislacyjnej ukazuje głównie instytucjonalne możliwości 
udziału Rady w legislacji rządowej. Warto jednakże zauważyć, iż na rzeczy-
wiste znaczenie każdego organu doradczego - eksperta, czyli uwzględnianie 
jego opinii, uwag i wniosków w procesie decyzyjnym, wpływ ma autorytet, 
jakim się on cieszy. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że Rada Legislacyjna od wielu lat jest 
uznawana za autorytet w dziedzinie legislacji. Wpłynął na to przede wszyst-
kim jej skład (fachowy i apolityczny), obiektywność i krytycyzm wobec 
przedstawianych projektów oraz w ocenach stanu prawa w określonych dzie-
dzinach. Cechy te decydują o faktycznej niezależności, bez względu na for-
malnoprawne gwarancje tej niezależności uzyskane przez Radę już w trakcie 
jej funkcjonowania. 

Problemem natomiast jest faktyczny wpływ Rady Legislacyjnej na jakość 
tworzonego w Polsce prawa. Wysoka ogólna ocena działalności RL nie idzie 
w parze z uwzględnianiem jej opinii w poszczególnych sprawach. Ponieważ 
praktyka wskazuje, że politycy często nie słuchają legislatorów60, ważne 
wzmocnienie wpływu Rady Legislacyjnej na poziom legislacji rządowej na-
stąpiło w 1998 r. - wraz z wprowadzeniem obowiązku ustosunkowywania się 
przez organ administracji rządowej wnoszący projekt do opinii wyrażonej 
przez Radę. Obowiązek ten oznacza niemożność zbagatelizowania samej 
opinii Rady, a trudno sobie wyobrazić sytuację podjęcia przez urzędników 
merytorycznej polemiki z poglądami luminarzy prawa czy na przykład po-
stawionymi przez nich zarzutami o niekonstytucyjności bądź niespójności 
z systemem prawa. 

Ponieważ zakres kompetencji Rady wykracza znacznie poza funkcję opi-
niodawczą, zasadne wydawałoby się rozszerzenie obowiązku ustosunkowy-
wania się organów rządowych do wszelkich przejawów działalności Rady, 
tzn.: opinii do projektów nieobjętych obowiązkiem ustosunkowywania się61 

oraz efektów wykonywania funkcji kontrolnej i postulatywnej. Realizacja 
takiego wymagania wzmocniłaby dialog pomiędzy decydentem a jego orga-
nem eksperckim.62 

59 W maju 2003 r. upłynie 30 lat od pierwszego posiedzenia Rady Legislacyjnej. 
60 R. Krupa, Za dużo polityki w prawie, „Rzeczpospolita" nr 297 z 20 grudnia 2001. 
61 Chodzi o projekty aktów normatywnych o szczególnej doniosłości prawnej, ekono-

micznej czy społecznej. 
62 O potrzebie „zapewnienia możliwości pełnego i konsekwentnego wdrażania postano-

wień Rady Legislacyjnej" - J. Bafia, op. cit., s. 15. 
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Kolejny postulat de lege ferenda dotyczy obligatoryjnego udziału Rady Le-
gislacyjnej w rządowym procesie legislacyjnym. Obecnie regułą wynikającą 
z § 12 regulaminu prac Rady Ministrów jest opiniowanie przez RL projek-
tów ustaw doniosłych pod względem społecznym, ekonomicznym lub praw-
nym po dokonaniu uzgodnień międzyresortowych. 

Rozwiązanie takie wydaje się być korzystne, ponieważ umożliwia zapo-
znanie się oraz wykorzystanie zgłoszonych przez Radę Legislacyjną wnio-
sków i uwag w trakcie dokonywania merytorycznej (przez stały komitet Ra-
dy Ministrów) oraz redakcyjno-prawnej (przez Komisję Prawniczą) oceny 
projektu, a przede wszystkim przed podjęciem finalnej decyzji przez Radę 
Ministrów.6 Warto jednak zastanowić się, czy w odniesieniu do tej wyjątko-
wo ważnej grupy projektów nie byłoby wskazane przyjęcie obowiązkowego 
trybu odrębnego, który polegałby na zaangażowaniu Rady Legislacyjnej na 
jeszcze wcześniejszym etapie prac legislacyjnych i wprowadzeniu dodatko-
wego wymogu opiniowania przez nią nie już gotowego projektu aktu (jak 
obecnie), ale jego tez, nie wyłączając oczywiście udziału Rady w dalszych 
etapach rządowego procesu legislacyjnego.64 

Uwzględniając wypracowany i sprawdzony historycznie model działania 
Rady Legislacyjnej poprzez wypracowywanie zgodnych stanowisk, bardzo 
ryzykowne wydają się pomysły zwiększenia jej składu osobowego, o czym 
była już mowa. Zbyt liczny organ ekspercki może nie spełniać swych zadań 
ze względu na mniejszą efektywność i operatywność oraz większe prawdo-
podobieństwo wystąpienia różnicy poglądów wśród jego członków. Poglądy 
krytyczne wobec RL - wyrażane zwykle przy okazji ujawniania się tzw. bu-
bli legislacyjnych - nie uwzględniają jej ograniczonej do opiniowania projek-
tów roli w procesie legislacyjnym. W takich sytuacjach należałoby się zasta-
nawiać nad należytym poziomem pracy podmiotów opracowujących te pro-
jekty, traktowane niejednokrotnie najwyraźniej jako „wstępne wersje" przy-
szłej regulacji prawnej. Takie podejście do przygotowywanych przez po-
szczególne organy administracji rządowej projektów wynika, niestety, z ich 
doświadczenia dotyczącego parlamentarnych losów tych projektów. Nawet 
najlepsze z nich mogą zostać „zmarnowane" z powodów wyraźnie politycz-
nych, a czasem może tylko „ambicji twórczych" parlamentarzystów.65 

6 3 Zob. A. Szmyt, op. cit., s. 132-133. 
6 4 Wyodrębnienie trzech etapów powstawania projektu ustawy zaproponowała Rada Le-

gislacyjna - Stanowisko prezydium Rady Legislacyjnej z dn. 8 lutego 1996 r. w sprawie organizacji 
procesu legislacyjnego w Polsce, „Jurysta" 1996, nr 6, s. 4. 

65 Na temat zachwiania ról uczestników procesu ustawodawczego m.in. J. Domagała, 
Tworzenie prawa - do naprawy, „Prawo i Życie" 2000, nr 7 (1769) oraz S. Wronkowska-Jaśkie-
wicz. Zagadnienia procesu legislacyjnego, „Przegląd Legislacyjny" 2000, nr 1, s. 13-14. 
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SUMMARY 

Proper performance of law-making competencies by State agencies is guaran-
teed by operation of specialized legislative services whose main responsibility is to 
assure high-quality legislation in Poland. 

With reference to the government agencies The Legislative Council, acting by 
the prime minister, has been an expert in the domain of legislature since the 1970s. 

The aim of this article Is to outline the origin of this consultative and advisory 
legislative body in the Second Republic of Poland and to make a dogmatic and legal 
analysis of currently binding legal regulations concerning the organizations, tasks 
and functioning of The Legislative Council, taking into account the changes that 
have taken place in the thirty-year activity of this organ. 

The Ideas contained in the last part of the article supplement the ruminations 
on the above-mentioned participation of The Legislative Council In government 
legislative procedures, underling the real importance of the organ as being apolitical 
and professional. Nevertheless, the current influence of The Legislative Council on 
government legislation still remains to be caken into consideration. Evaluating the 
present legal state of affairs the authoress formulates several postulates de lege fe-
renda, which in her opinion can contribute to taking full advantage of The Legisla-
tive Council. 


