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Organy pomocnicze tworzone są zgodnie przepisami ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów
(Dz.U.03.24.199 t.j.)

Art. 10. Rozdział 3
1. Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których
przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe.
2. Pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, a w szczególnie
uzasadnionych wypadkach, w zakresie zadań o zasięgu regionalnym – wojewoda.
3. Pełnomocnika Rządu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych pełnomocnikowi
upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia
pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjnobiurowej.
5. W celu sﬁnansowania działalności ustanowionego pełnomocnika Rządu, Prezes Rady Ministrów
może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków
publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.
Art. 11.
Organy wewnętrzne Rady Ministrów
Art. 12. 1. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów,
może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady
Ministrów, a w szczególności:
1) stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i uzgadniania
rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących
do zadań i kompetencji tych organów;
2) komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;
3) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady

Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów, tworząc organy pomocnicze, o których mowa w ust. 1, określi ich
nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania.
Art. 12a. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do opracowania
projektów kodyﬁkacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając dorobek nauki i doświadczenia
praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji oraz
jej skład i tryb postępowania.
Art. 13. 1. Rada Ministrów w uzgodnieniu z zainteresowaną instytucją lub środowiskiem
społecznym może powoływać, w drodze rozporządzenia, komisje wspólne, składające się z
przedstawicieli Rządu oraz tej instytucji lub środowiska. Rada Ministrów wydając rozporządzenie,
określi nazwę i przedmiot działania komisji wspólnej oraz jej skład i tryb postępowania.
2. Celem komisji, o których mowa w ust. 1, jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach
ważnych dla polityki Rządu oraz interesów reprezentowanej w komisji instytucji lub środowiska.
Funkcjonują również zespoły, rady, komisje, komitety itp., które zostały utworzone na podstawie,
innych niż art. 12 ustawy o Radzie Ministrów, przepisów (ustaw, rozporządzeń itp.) - przykładowo
Komitet do Spraw Europejskich, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Rada
Statystyki. Sposób powoływania, zadania oraz tryb pracy takiego podmiotu są określane dla
każdego z nich odrębnie przez ustawodawcę. Wśród nich można wyodrębnić te, które pełnią rolę
opiniodawczo-doradczą Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
Pełnomocnicy Rządu powoływani są do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady
Ministrów nie jest celowe, na podstawie art. 10 ustawy o Radzie Ministrów. Wyjątkiem od zasady
powoływania Pełnomocników Rządu na podstawie tego przepisu, jest Pełnomocnik Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych, który działa podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.)
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