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MARCIN GUBAŁA

Prawo inspiracji ustawodawczej
Wśród pojęć związanych ze wszczyna-
niem prac nad projektami aktów praw-
nych należałoby niewątpliwie wyróżnić 
inicjatywę ustawodawczą1 – jako pojęcie 
podstawowe, ugruntowane konstytucyjnie. 

Należy przez nie rozumieć „uprawnienie 
określonych w konstytucji podmiotów 
– organów lub osób – do wniesienia pro-
jektu ustawy do odpowiedniej izby […] 
z takim skutkiem, że projektowi zosta-
nie nadany przewidziany przepisami bieg, 
a więc zostanie uruchomione postępowa-
nie ustawodawcze”2. Innymi słowy, Sejm 

Artykuł 11a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Przykład prawa  
inspiracji ustawodawczej

W przepisach ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
można odnaleźć kilka regulacji, które mogą być stosowane w celu wzbu-
dzenia postępowania prawodawczego. Jedną z nich jest art. 11a, który 
ustanawia prawo inspiracji ustawodawczej, czyli konstrukcję normatywną  
pozwalającą na inspirowanie innych organów w zakresie prac legislacyj-
nych. Omawiana regulacja może być poddana oglądowi z punktu wi-
dzenia, w jaki sposób pozwala na oddziaływanie na ewentualny proces 
ustawodawczy. Mowa tu o dwóch aspektach: formalnym, dotyczącym 
postępowania mającego na celu sformułowanie propozycji legislacyjnej 
oraz materialnym – odnoszącym się do merytorycznego efektu działań 
składających się na wykonanie prawa inspiracji ustawodawczej.

1 Warto dostrzec, że w Konstytucji RP uregulowano kwestię wszczynania prac nad projektami ustaw w ten 
sposób, że w dwóch artykułach użyto pojęcia „inicjatywa ustawodawcza” – w odniesieniu do tzw. inicjaty-
wy ogólnej (art. 118) i projektów ustaw finansowych (art. 221), natomiast w przypadku jednej regulacji, 
ewidentnie koncentrującej się na kwestii wszczynania prac legislacyjnych w parlamencie (art. 235 ust. 1), 
ustrojodawca nie posłużył się już tym pojęciem.

2 M. Kruk: Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” nr 2/1998, 
s. 10-11; podobnie L. Garlicki: Komentarz do art. 118 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej
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musi nadawać projektom „stosowny bieg 
(muszą one przebyć „drogę ustawodaw-
czą”). Tym różni się inicjatywa ustawodaw-
cza od wszelkiego rodzaju wniosków, pety-
cji, postulatów itp. Nie jest ona po prostu 
zwróceniem się do parlamentu o uchwa-
lenie określonej ustawy […]”3. Istotne jest 
w tym względzie wskazanie, że inicjatywa 
ustawodawcza jest „uprawnieniem” okre-
ślonych podmiotów, co należy tłumaczyć 
jako swobodę danego podmiotu inicjatywy 
ustawodawczej do jej zrealizowania, ale 
także – do zrealizowania jej w określony 
sposób (tj. do samodzielnego decydowa-
nia o kształcie projektowanej regulacji). 

Jednocześnie w piśmiennictwie wy-
różnia się takie pojęcia, jak „inspiracja 
ustawodawcza”4 oraz „preinicjatywa”5. 
Oba te wyrażenia, choć ściśle związane 

z zagadnieniem wszczynania prac usta-
wodawczych (a dokładniej – z kwestiami 
czynności poprzedzających wszczęcie tych 
prac6), nie mogą być utożsamiane z kon-
stytucyjnie uregulowaną instytucją ini-
cjatywy ustawodawczej7. 

Inspiracją ustawodawczą można nazwać 
impulsy i motywacje rzutujące na podję-
cie decyzji dotyczącej wszczęcia prac le-
gislacyjnych. Zjawiska te pozostają w sfe-
rze zdarzeń oraz realnych działań wielu 
podmiotów mających wpływ na szeroko 
rozumianą aktywność prawodawczą8. 
Dla dalszego toku rozważań centralne 
znaczenie będzie miało pojęcie „prawa 
inspiracji ustawodawczej”, które odnosi 
się do „prawnej instytucjonalizacji jakichś 
form inspiracji ustawodawczej”9. Prawo 
inspiracji ustawodawczej jest normatywną 

 Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 12, który precyzuje, że immanentnym składnikiem definicyjnym 
pojęcia inicjatywy ustawodawczej jest obowiązek Sejmu w zakresie rozpatrzenia projektu ustawy.

3 P. Sarnecki: Inicjatywa ustawodawcza Senatu [w:] Z. Jarosz (red.), Z teorii i praktyki konstytucjonalizmu. 
Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Gwiżdżowi, „Studia Iuridica” tom 28, Warszawa 1995, s. 131.

4 Zob. L. Garlicki, op.cit., s. 12; A. Patrzałek, A. Szmyt: Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej  
[w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, 
s. 117. Zauważa się przy tym, że „prawo inicjatywy ustawodawczej, otwierające prace ustawodawcze 
w parlamencie, musi być powiązane także z etapem preinicjatywy, czyli tzw. inspiracją ustawodawczą, 
i sposobem przygotowania projektu ustawy” – tak E. Tkaczyk: Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej 
w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2014, s. 13.

5 Zob. M. Kruk, op.cit., s. 13.
6 Sądzę, że można wpisać sens tych pojęć w szerszy kontekst procesu kształtowania prawa, a dokład-

niej tej jego fazy, która łączy się z przetransformowaniem różnorodnych impulsów dotyczących potrzeby 
stworzenia określonej regulacji w „ośrodku decyzji politycznej” – zob. L. Leszczyński [w:] A. Bałaban.  
L. Dubel, L. Leszczyński: Zasady tworzenia prawa, Lublin 1986, s. 50.

7 Od prawa inicjatywy ustawodawczej należy też odróżniać pojęcie prawa początkowania ustawodawstwa, 
które polega na dopuszczeniu możliwości przyjmowania przez izby drugie („wyższe”) „projektów od pod-
miotów zarówno zewnętrznych, jak i od swoich członków i oceny tych projektów; z tym skutkiem, że je-
śli izba pierwsza nie zmieni tej oceny, izba druga już ich nie rozpatruje, ani tym bardziej nie zatwierdza”  
(zob. P. Sarnecki, Inicjatywa ustawodawcza…, op.cit., s. 132).

8 Inspiracją może być wobec tego zjawisko masowe (np. społeczny protest mający na celu zmianę 
przepisów prawa) lub wystąpienie indywidualne (np. apel postaci cieszącej się społecznym autorytetem); 
może być to konsekwencja długotrwale prowadzonych działań (np. artykułowanych przez wiele lat 
nacisków określonych środowisk) lub zdarzenie nagłe (np. tragiczny wypadek, który unaocznia potrzebę 
legislacyjnej interwencji w określonej dziedzinie); wreszcie – może chodzić o zdarzenia niezależne od woli 
ludzkiej (np. katastrofa naturalna) albo o świadome działania obywateli lub ich związków. Zob. M. Gubała: 
Między inspiracją a inicjatywą, „Rzeczpospolita” z 14.09.2015 r. (nr 214).

9 A. Patrzałek, A. Szmyt, op.cit., s. 117.
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instytucjonalizacją zjawiska inspiracji usta-
wodawczej, a zatem jej „kwalifikowaną” 
postacią. Istotą prawa inspiracji ustawo-
dawczej jest uregulowanie aktywności le-
gislacyjnej poprzedzającej podjęcie czyn-
ności inicjujących postępowanie ustawo-
dawcze w parlamencie. W tym wypadku 
chodzi o regulacje dotyczące prawotwór-
stwa, zakładające ujęcie w normatywne 
ramy tych działań organów władzy pu-
blicznej, które mogą dopiero prowadzić do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą. 

Prawo inspiracji ustawodawczej nie 
prowadzi (przynajmniej – nie prowadzi 
bezpośrednio) do ustanowienia normy, 
ale zmierza do przygotowania propozycji 
legislacyjnej, która może stać się następnie 
przedmiotem inicjatywy ustawodawczej. 
W tym ujęciu prawo inspiracji ustawodaw-
czej jest pewnego rodzaju fazą „przygoto-
wawczą” szeroko rozumianego procesu 
stanowienia prawa, choć samo w sobie 
ustanowienia prawa nie zakłada. Z drugiej 
strony – prawo inspiracji ustawodawczej 
(w przeciwieństwie do samej inspiracji 
ustawodawczej) nie musi zawsze towarzy-
szyć wykonaniu inicjatywy ustawodawczej 

– stanie się tak tylko wtedy, gdy przepisy 
będą przewidywały możliwość ujęcia in-
spiracji w prawnie określone, procedural-
ne ramy, i gdy właściwy organ podejmie 
działania w tym zakresie. 

Jak już stwierdziłem, do tego, aby 
w ogóle mówić o istnieniu prawa inspi-
racji ustawodawczej, konieczny jest ele-
ment normatywny w postaci stosownych 
uregulowań. Regulacje poświęcone tego 
rodzaju materiom są umieszczane w usta-
wach ustrojowych, w których można odna-
leźć podstawowe reguły odnoszące się do 
funkcjonowania poszczególnych organów 
władzy publicznej10. Choć ustawy te nie 
dotyczą ze swej istoty procesu prawodaw-
czego, można w nich odnaleźć elementy 
także z tego zakresu. 

Prawo inspiracji ustawodawczej 
w ustawie o NIK
W przepisach ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli11 można od-
naleźć kilka regulacji, które mogą być sto-
sowane w celu wzbudzenia postępowania 
prawodawczego, prowadzonego przez inne 
organy władzy publicznej. Po pierwsze, 

10 Zob. np. art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (DzU.2014.1648), 
w myśl którego Rzecznik może występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących wolności 
i praw człowieka i obywatela. Można wszakże zauważyć, że tego rodzaju regulacja ma charakter „pro-
sty” – w tym sensie, że nie ustanawia quasiprocedury mającej za przedmiot propozycję legislacyjną, lecz 
jest przepisem kompetencyjnym, stwarzającym organowi władzy publicznej szansę przedłożenia stano-
wiska w danej sprawie związanej z legislacją. Zauważa się, że przepis ten nie przesądza, „czy Rzecznik 
jest władny zwracać się wyłącznie o rozważenie możliwości zmiany przepisów, czy też może samodziel-
nie przygotowywać i przedstawiać właściwym organom gotowe projekty ustaw” – zob. M. Zubik: Trzy 
grosze Rzecznika Praw Obywatelskich do zmian w Konstytucji III RP [w:] A. Preisner (red.), Prawowitość 
czy zgodność z prawem. Legitymacja władzy w państwach demokratycznych. Materiały międzynarodowej 
konferencji naukowej, Wrocław, 15-16 kwietnia 2010 r., s. 361. Autor ten podaje jednocześnie przykłady 
projektów aktów prawnych, które zostały opracowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a następnie 
przedłożone właściwym organom posiadającym kompetencje prawotwórcze.

11 DzU.2015.1096 j.t.
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należy wskazać na mechanizmy związa-
ne z podstawową funkcją NIK, jaką jest 
kontrolowanie działalności instytucji pu-
blicznych. Przedmiotem kontroli może być 
także kwestia działań legislacyjnych podej-
mowanych przez daną instytucję, zarówno 
w aspekcie pozytywnym (tj. w odniesie-
niu do projektów opracowanych i pod-
danych procedurze prawodawczej), jak 
i negatywnym (w sytuacji gdy doszło do 
zaniechania prawodawczego). Skutkiem 
działań kontrolnych może być sformuło-
wanie w wystąpieniu pokontrolnym uwag 
i wniosków, które odnosiłyby się także 
do sfery prawodawstwa; to z kolei może 
stanowić przesłankę podjęcia określonych 
czynności legislacyjnych przez organ kon-
trolowany12. Dodatkowo warto zwrócić 
uwagę, że kierownik jednostki kontro-
lowanej jest obowiązany poinformować 
Najwyższą Izbę Kontroli o sposobie wy-
korzystania uwag i wykonania wniosków 
sformułowanych w wystąpieniu pokon-
trolnym lub o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań 
(art. 62 ustawy). 

Po drugie, warto zwrócić uwagę na 
przepis art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, w myśl 
którego Najwyższa Izba Kontroli przed-
kłada Sejmowi wnioski w sprawie rozpa-
trzenia przez Sejm określonych proble-
mów związanych z działalnością organów 

wykonujących zadania publiczne. Również 
przedmiotem tego rodzaju wystąpienia 
mogą być zagadnienia związane z potrze-
bą podjęcia określonych działań prawo-
dawczych. 

Kolejnym unormowaniem zasługującym 
na miano prawa inspiracji ustawodawczej 
(a które jest przedmiotem analizy zawartej 
w niniejszym opracowaniu) jest art. 11a 
ustawy o NIK. Artykuł ten stanowi, że 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli może 
wystąpić do Marszałka Sejmu o skiero-
wanie do Prezesa Rady Ministrów wnio-
sku o zajęcie stanowiska wobec wyni-
kających z kontroli wniosków dotyczą-
cych stanowienia lub stosowania prawa 
(ust. 1). Stanowisko to wraz z uzasadnie-
niem Prezes Rady Ministrów przedkłada 
Marszałkowi Sejmu w terminie 60 dni od 
dnia otrzymania wniosku (ust. 2). Uznając 
w stanowisku potrzebę zmian w przepi-
sach powszechnie obowiązującego prawa, 
określa się termin podjęcia prac legisla-
cyjnych w zakresie tych zmian oraz organ 
odpowiedzialny za opracowanie projektu 
odpowiednich przepisów (ust. 3). 

Powyższa regulacja znajduje się w po-
rządku prawnym od 2 czerwca 2011 roku13. 
Powody włączenia omawianych przepi-
sów do systemu prawa opisano w nastę-
pujący sposób w uzasadnieniu projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej 

12 Zob. np. Informację o wynikach kontroli NIK pt. Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości, 
w której znalazła się m.in. ocena działań legislacyjnych odnoszących się do materii biegłych sądowych 
(„Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na długotrwałość i niską jakość prac legislacyjnych dotyczących 
koniecznego uregulowania funkcjonowania instytucji biegłych w wymiarze sprawiedliwości aktem praw-
nym rangi ustawowej”), ale także postulat dokonania zmian w projekcie ustawy o biegłych sądowych oraz 
wniosek dotyczący podjęcia „działań legislacyjnych [...] niezbędnych dla zbudowania narzędzi ewidencji 
biegłych, które pozwalałyby na ich efektywny dobór w postępowaniach”.

13 Nastąpiło to na mocy ustawy z 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
(DzU.2010.227.1482).
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Izbie Kontroli (druk sejmowy nr 1349): 
„Jednocześnie, w art. 11a sformułowano 
podstawę prawną dla Prezesa NIK do wy-
stępowania do Prezesa Rady Ministrów 
o zajęcie stanowiska w sprawie wniosków 
dotyczących stanowienia lub stosowania 
prawa, które NIK sformułowała w do-
kumentach pokontrolnych. Na koniecz-
ność wzmocnienia skuteczności wniosków 
NIK wskazywali poszczególni posłowie 
i komisje sejmowe. Nowa regulacja jest 
wyrazem troski o jakość polskiego prawa 
i ma na celu zwiększenie efektywności 
wykorzystania tych wniosków, do czego 
z pewnością przyczyni się wymiana infor-
macji, o której mowa w powołanym prze-
pisie”14. Można zatem dostrzec, że w in-
tencji prawotwórcy omawiane przepisy, 
z jednej strony zmierzały do zwiększenia 
skuteczności działań kontrolnych NIK, 
a z drugiej – miały na celu polepszenie 
jakości norm prawnych. Zauważa się też, 
że przepisy art. 11a są wyrazem aktywi-
zmu NIK, który to organ „stara się […] 
oddziaływać na organy państwa biorące 
udział w procesie tworzenia prawa przez 

wskazywanie luk w prawie, opieszałość 
w wydawaniu aktów wykonawczych czy 
też konieczność zmiany obowiązujących 
przepisów prawnych. Nieprawidłowości 
te sprzyjają dowolności interpretacyjnej 
oraz omijaniu prawa. W konsekwencji 
ma to ujemny wpływ na prawidłowość 
funkcjonowania państwa, tworzy podatny 
grunt dla korupcji oraz powoduje spadek 
zaufania obywateli do państwa. Wyniki 
kontroli przeprowadzonych przez Izbę 
stanowiły niejednokrotnie podstawę do 
postulowania zmian w obowiązujących 
przepisach prawa oraz wydania nowych 
aktów prawnych”15. 

Omawiana regulacja może być poddana 
oglądowi z punktu widzenia, w jaki spo-
sób pozwala na oddziaływanie na ewen-
tualny proces ustawodawczy. Mowa tu 
o dwóch aspektach: formalnym (czyli do-
tyczącym postępowania mającego na celu 
sformułowanie propozycji legislacyjnej) 
oraz materialnym (czyli odnoszącym się 
do merytorycznego efektu działań składa-
jących się na wykonanie prawa inspiracji 
ustawodawczej).

14 Warto w tym miejscu zauważyć, że w pierwotnym tekście przedłożenia przewidziana była kompetencja 
Prezesa NIK do wystąpienia bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów, który miałby 30 dni na poinfor-
mowanie Prezesa NIK o swoim stanowisku. W trakcie prac parlamentarnych (wskutek prac w komisji po 
pierwszym czytaniu projektu ustawy) przepis ten został zmodyfikowany; nadano mu kształt, który stał się 
obowiązującym prawem.

15 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
Warszawa 2011, s. 67. Zob. także na ten temat J. Mazur: Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2015, s. 25-26; Autor wpisuje mechanizm z art. 11a ustawy w szerszy kon-
tekst związany z formułowaniem przez NIK wniosków de lege ferenda: „Najwyższa Izba Kontroli stara się 
wpływać na organy państwa biorące udział w tworzeniu prawa – zwłaszcza Sejm, Senat, Radę Ministrów 
i poszczególnych ministrów – przez wskazywanie luk w prawie, zwracanie uwagi na niewydanie na czas 
aktów wykonawczych lub też celowość zmiany obowiązującego prawa”. Na temat praktycznego wymia-
ru realizacji wniosków de lege ferenda formułowanych przez NIK – zob. D. Bolikowska, W. Robaczyński: 
Najwyższa Izba Kontroli. Tradycja i współczesność, Warszawa 2014, s. 235-236. Wątek ten wpisuje się 
w szersze zagadnienie, jakim jest skuteczność wniosków formułowanych przez NIK w zakresie prawo-
dawstwa. Temat ten może być tu jedynie zasygnalizowany.
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Aspekt formalny
Procedurę zmierzającą do wykonania 
prawa inspiracji ustawodawczej wszczy-
na Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Adre-
satem jego wystąpienia w omawianym try-
bie może być jedynie Marszałek Sejmu; 
co ważne, prawo inspiracji ustawodawczej 
może być wykonane wyłącznie następczo 
w stosunku do przeprowadzonej kontroli. 
Innymi słowy, kontrola NIK jest logicz-
nym prius postępowania polegającego na 
wykonaniu prawa inspiracji. Jak bowiem 
wskazuje art. 11a ust. 1 ustawy, wnioski 
dotyczące stanowienia lub stosowania 
prawa muszą właśnie wynikać z kontroli 
przeprowadzonej przez NIK. 

Powiązanie postulatów legislacyjnych 
z kontrolą (verba legis: „wobec wynika-
jących z kontroli wniosków”) oznacza, że 
Prezes NIK nie może wykonać prawa in-
spiracji ustawodawczej w oderwaniu od 
przeprowadzonej kontroli. Nie wyłącza 
to oczywiście możliwości sygnalizowa-
nia konieczności zmian normatywnych 
właściwym organom poza procedurami 
kontrolnymi, niemniej takie działania nie 
będą aktualizowały obowiązków z art. 11a, 
a zatem nie będą polegały na wykonywa-
niu prawa inspiracji ustawodawczej (choć 
mogą być, rzecz jasna, samą inspiracją usta-
wodawczą). 

Treścią działania Prezesa NIK jest wystą-
pienie do Marszałka Sejmu o skierowanie 
do Prezesa Rady Ministrów wniosku o zaję-
cie stanowiska wobec wynikających z kon-
troli wniosków dotyczących stanowienia 

lub stosowania prawa. Wystąpienie Prezesa 
NIK nie wiąże Marszałka Sejmu, wobec 
czego organ ten nie musi zachować się 
zgodnie z przedstawionymi postulata-
mi: może zatem – jak się wydaje – albo 
w całości podzielić pogląd Prezesa NIK 
zawarty w wystąpieniu, albo uwzględnić 
go tylko częściowo, albo pozostawić bez 
dalszego biegu. 

Wniosek do Prezesa Rady Ministrów 
ma dotyczyć, jak już stwierdzono, stano-
wiska tego organu wobec wynikających 
z kontroli kwestii dotyczących stanowienia 
lub stosowania prawa. Warto podkreślić, 
że stanowisko to ma być opinią Prezesa 
Rady Ministrów, a nie rządu czy któregoś 
z członków Rady Ministrów16. Istotne jest 
także umiejętne zinterpretowanie wyra-
żenia „stanowienie lub stosowanie prawa”, 
gdyż właśnie tych (i wyłącznie tych) ob-
szarów może dotyczyć stanowisko Prezesa 
Rady Ministrów. Literalnie rzecz biorąc, 
„wnioski dotyczące stanowienia prawa” to 
takie postulaty, które koncentrują się na 
sposobie ustanawiania aktów prawnych, na 
procedurze legislacyjnej, na wykonywaniu 
kompetencji prawodawczych. Można by 
uznać, że postulaty te nie odnoszą się do 
meritum (do treści, zawartości aktu), ale 
do samego „stanowienia prawa” rozumia-
nego jako działalność normotwórcza, do 
procedur prowadzących do wydania aktu 
prawnego, ale już nie do materii, którą ów 
akt miałby regulować. Taka interpretacja 
omawianego przepisu prowadziłaby jed-
nak, jak sądzę, do rezultatów niemożliwych 

16 Co oczywiście nie wyklucza sytuacji, w której projekt stanowiska Prezesa Rady Ministrów byłby wypra-
cowywany kolegialnie, zgodnie zresztą z normatywnie ujętym trybem działania rządu (por. art. 1 w zw. 
z art. 8 ustawy z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów – DzU.2012.392 oraz DzU.2015.1064).
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do zaakceptowania. Okazałoby się bowiem, 
że przedmiotem wystąpienia Prezesa NIK 
nie mogłyby być kwestie merytoryczne, 
a jedynie to, w jaki sposób (w jakim trybie) 
ustanawia się normy prawne. Byłoby to nie 
tylko rozwiązanie dysfunkcjonalne i zawę-
żające, ale stałoby też w sprzeczności z za-
daniami i celami Najwyższej Izby Kontroli, 
które przecież mają charakter uniwersal-
ny17. Ponadto tego rodzaju efekt interpreta-
cyjny byłby nie do pogodzenia z intencjami 
prawodawcy, którym dał wyraz w cyto-
wanym już uzasadnieniu projektu ustawy, 
nakierowanymi na podnoszenie „jakości 
prawa” jako takiego, a nie jedynie – na po-
prawę organizacyjnej czy proceduralnej 
infrastruktury prawodawstwa. Należałoby 
przyjąć, że zawarte w art. 11a ust. 1 in fine 
ustawy wyrażenie „dotyczące stanowie-
nia prawa” oznacza w istocie „dotyczące 
potrzeby ustanowienia określonych norm 
prawnych”. Taka optyka nawiązywałaby 
zarówno do celu regulacji zawartej w usta-
wie o Najwyższej Izbie Kontroli, jak i do 
intencji ustawodawcy18. 

O ile w omawianej regulacji brak wy-
słowionego obowiązku Marszałka Sejmu 
do zachowania się zgodnie z otrzymanym 
wnioskiem, o tyle można zdekodować 

nakaz działania spoczywający na Prezesie 
Rady Ministrów w zakresie zaprezento-
wania stanowiska. Przemawia za tym kon-
strukcja przepisu art. 11a ust. 2. Po pierw-
sze, użyto w tej regulacji imperatywnego 
wyrażenia „Prezes Rady Ministrów przed-
kłada”, co w jasny sposób nakłada obowią-
zek działania na ten właśnie organ; po dru-
gie – wskazano Prezesowi Rady Ministrów 
termin dokonania czynności (60 dni od 
dnia otrzymania wniosku). W tym okre-
sie Prezes Rady Ministrów przedkłada 
Marszałkowi Sejmu stanowisko w spra-
wie wniosków dotyczących stanowienia 
lub stosowania prawa. Istotne jest, że sta-
nowisku powinno towarzyszyć uzasad-
nienie19. Nie oznacza to, by Prezes Rady 
Ministrów musiał przedkładać dokument 
zawierający dwie formalnie wyodrębnio-
ne części (stanowiska oraz uzasadnienia), 
a raczej to, by stanowisko było wzbogaco-
ne o argumentację, by nie było skrótowe 
i blankietowe20.

Przepis nie nakłada przy tym na Prezesa 
Rady Ministrów obowiązku podjęcia dzia-
łania zgodnego z wnioskiem. Na szefie 
rządu spoczywa obowiązek rozpatrzenia 
tego wniosku, ale decyzja, czy i w jakim 
stopniu go uwzględnić jest zależna od woli 

17 Uniwersalność ta jest związana m.in. ze szczególną pozycją ustrojową NIK, która „jest naczelnym orga-
nem kontroli państwowej i ma najszerszy zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli spośród wszystkich 
innych organów kontroli w państwie” – zob. D. Bolikowska, W. Robaczyński, op.cit, s. 213. Zob. także 
art. 2-5 ustawy o NIK. Na temat zakresu kontroli NIK zob. np. A. Sylwestrzak: Najwyższa Izba Kontroli. 
Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006, s. 197 i n.

18 Można dodać, że w wystąpieniach pokontrolnych NIK wskazywała wielokrotnie potrzebę podjęcia działań 
legislacyjnych przez organy kontrolowane. Takie podejście NIK, związane z identyfikowaniem pożądanego 
kierunku ingerencji prawodawczej, nie było kwestionowane.

19 Wydaje się przy tym, że już samo pojęcie ‘stanowisko’ zakłada wyrażenie opinii, przedstawienie poglą-
du. Nie jestem więc przekonany, czy doprecyzowywanie w przepisie, że stanowisko ma być uzupełnione 
o uzasadnienie, było nieodzowne.

20 W piśmiennictwie wskazuje się w szczególności, że stanowisko powinno zawierać „wyjaśnienie, dlaczego 
Premier wniosku nie uwzględnił” – zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op.cit., s. 68.
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Prezesa Rady Ministrów. Formalnym wy-
razem tej woli jest właśnie stanowisko 
przedkładane Marszałkowi Sejmu. 

Aspekt merytoryczny
Z punktu widzenia merytorycznych efek-
tów działań składających się na wykonanie 
prawa inspiracji ustawodawczej istotnym 
zagadnieniem jest modelowa treść stano-
wiska formułowanego przez Prezesa Rady 
Ministrów. Stosownie do art. 11a ust. 3 
ustawy, stanowisko, oprócz rozstrzygnię-
cia merytorycznego co do potrzeby zmian 
legislacyjnych, zawiera określenie:
• terminu podjęcia prac legislacyjnych; 
• organu odpowiedzialnego za opracowa-

nie projektu odpowiednich przepisów.
Należy zaznaczyć, że w ust. 3 jest mowa 

o potrzebie zmian dotyczących „przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa”. Jest 
to termin zaczerpnięty wprost z konstytu-
cyjnych uregulowań dotyczących źródeł 
prawa21. Można więc zakładać, że regulacja 
ta odnosi się do wszystkich źródeł prawa 
powszechnie obowiązującego, a zatem do 
Konstytucji RP, ustaw, ratyfikowanych 
umów międzynarodowych, rozporządzeń 
oraz aktów prawa miejscowego22. A contrario  
– przepis ten nie odnosi się do zmian w ob-
szarze prawa wewnętrznego (choć oczywi-
ście zmiany w tym właśnie zakresie mogą 
być pochodną modyfikacji uregulowań 
powszechnie obowiązujących). 

Konstrukcja przepisu nakazuje przyjąć, 
że kompetencje z ust. 3 dotyczą tego or-
ganu, który sporządza stanowisko okre-
ślone w ust. 2. Elementem kompetencji 
jest uznanie potrzeby zmian w przepisach 
i skorelowany z tym obowiązek określenia 
terminu „podjęcia prac legislacyjnych” oraz 
organu „odpowiedzialnego za opracowa-
nie projektu przepisów”. Warto poświęcić 
chwilę analizie wyrażeń, którymi operują 
omawiane przepisy. 

Przepis art. 11a ust. 3 posługuje się 
wyrażeniem „prace legislacyjne”, bez 
bliższego dookreślenia tego pojęcia. 
Intuicyjnie można przyjąć, że chodzi 
o działania zmierzające do ustanowie-
nia aktu prawnego. Co jednak dokładnie 
oznacza to wyrażenie? Przede wszystkim 
warto podnieść, że uregulowania mające 
za przedmiot działania normotwórcze 
posługują się różnorodnymi terminami 
opisującymi owe ciągi czynności kon-
wencjonalnych. Dla przykładu można 
wskazać, że art. 122 ust. 1 Konstytucji 
RP odwołuje się do pojęcia „postępowa-
nie” (stanowiąc o czynnościach Senatu 
wobec ustawy uchwalonej przez Sejm); 
w innych przepisach konstytucyjnych 
pojawia się wyrażenie „postępowanie 
ustawodawcze”23. W aktach prawnych 
(o różnej mocy prawnej i o różnym za-
kresie normowania) używane są ponadto 
pojęcia: „proces stanowienia prawa”24,  

21 Zob. art. 87, art. 93 ust. 3 i art. 234 ust. 2 Konstytucji RP.
22 Trudno za to racjonalnie przyjmować, by w grę wchodziło rozporządzenie z mocą ustawy, o którym mowa 

w art. 234 ust. 2 Konstytucji RP.
23 Por. art. 119 ust. 4, art. 123 ust. 2 i art. 241 ust. 5 Konstytucji RP. Wyrażenie to jest także obecne na po-

ziomie ustawowym – zob. art. 4 ust. 3 ustawy z 24.06.1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej 
przez obywateli (DzU.1999.62.688 oraz DzU.2014.498).

24 Ustawa z 7.07.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DzU.2005.169.1414, ze zm.).
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„proces legislacyjny”25, „proces ustawo-
dawczy”26, „proces tworzenia prawa”27, 
„postępowanie legislacyjne”28. 

Pojęcie „prace legislacyjne” również nie 
jest obce polskiemu systemowi prawa29. 
Jest ono użyte na przykład w odniesieniu 
do podstawowego dokumentu planistycz-
nego w zakresie działalności prawodawczej 
Rządu RP („wykaz prac legislacyjnych Rady 
Ministrów”30). Ponadto wyrażenie to po-
jawia się w kilku ustawach, które jednak 
nie są regulacjami fundamentalnymi dla 
kwestii tworzenia prawa31. Ustalenia te 
dają podstawy, by twierdzić, że ustawo-
dawca nie przypisuje omawianemu pojęciu 
systemowo spójnej normatywnej treści; 
po pierwsze dlatego, że w przypadkach 
odwołania się do tego terminu prawo-
dawca dotyka różnorodnych układów 

instytucjonalnych (prace prezydenckie, 
rządowe, sejmowe, senackie). Po drugie, 
w analizowanym przepisie ustawodawca 
użył pojęcia, które nie ma odpowiednika 
w akcie prawnym regulującym kwestie 
działań prawodawczych w sposób zasad-
niczy dla omawianej dziedziny. Z powodu 
braku takiego prawodawczego systemo-
wego rozstrzygnięcia sens pojęcia „prace 
legislacyjne” należy ustalić odwołując się 
przede wszystkim do wykładni językowej. 
Przez ‘prace’ rozumie się „zespół czynności 
nad wykonaniem czegoś”32; z kolei ‘legisla-
cyjny’ to związany z ustanawianiem prawa, 
prawodawstwem33. „Prace legislacyjne” 
jest to zatem zespół czynności związa-
nych z ustanawianiem prawa. Zwrot ten 
ma charakter uniwersalny (może dotyczyć 
któregokolwiek z przejawów aktywności 

25 Zob. § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 3.11.2009 r. w sprawie powołania Narodowego 
Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów 
Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (DzU.2013.927 
oraz DzU.2014.794).

26 Zob. pkt 24 załącznika do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.07.1992 r. – Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (MP.2012.32, ze zm.).

27 Zob. § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28.04.2015 r. w sprawie aplikacji legisla-
cyjnej (DzU.2015.587).

28 Zob. art. 88 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.07.1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

29 W przeszłości w systemie prawa można było zidentyfikować również pojęcie „prac ustawodawczych” 
– zob. np. ust. 4 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.02.2000 r. w sprawie przygotowań do 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (MP.2000.6.124).

30 Zob. art. 3 ust. 1 ustawy z 7.07.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz  
§ 5 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29.10.2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (MP.2013.979 
oraz MP.2015.1063).

31 Pojęciem tym posługuje się m.in. ustawa z 8.10.2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem 
w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, która w art. 18 
ust. 4 zobowiązuje Radę Ministrów do przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji o pracach legislacyj-
nych związanych z wykonywaniem aktów prawa Unii Europejskiej, a także ustawa z 11.05.2001 r. – Pra-
wo o miarach (DzU.2013.1069 oraz DzU.2015.978), która w art. 16 pkt 19 stanowi, że do zadań organu 
władzy publicznej należy inicjowanie prac legislacyjnych (formułą „inicjowania prac legislacyjnych” po-
sługuje się też art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – DzU.2015.640 
i DzU.2015.1240).

32 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1964, s. 1400.
33 S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 413.
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prawodawczej, niezależnie od rodzaju aktu, 
który będzie owocem prac34), ale zarazem 
zawężający (idzie tu nie o jakąkolwiek ak-
tywność organu władzy publicznej, a tylko 
o taką, która będzie miała przymiot „ze-
społu czynności”, a więc – działań upo-
rządkowanych, wpisanych w reguły po-
stępowania). Należałoby wnosić, że usta-
wodawca świadomie odwołał się do tego 
sformułowania, a co za tym idzie – uznał, 
iż obejmie nim możliwie szeroką katego-
rię działań nakierowanych na uzyskanie 
efektu prawodawczego, a jednocześnie 
– iż czynności te można będzie ująć jako 
działalność podporządkowaną pewnym 
regułom właściwym danej strukturze wła-
dzy publicznej. 

Trzeba przy tym zauważyć, że ustawo-
dawca użył pojęcia ogólnego, to jest ta-
kiego, które nie pozwala na wyróżnienie 
etapu „prac”. Tymczasem działalność pra-
wodawcza ma charakter wielowątkowy 
i wielofazowy. Najogólniej rzecz biorąc, 
oprócz „jądra” (rozumianego jako prace, 
których przedmiotem jest skonkretyzo-
wany projekt aktu prawnego, a dodatkowo 

są one prowadzone na podstawie uniwer-
salnych regulacji poświęconych podej-
mowaniu czynności konwencjonalnych), 
obejmuje także „otoczkę” (czyli rodzajowo 
różne działania mające głównie na celu 
opracowanie koncepcji przyszłej regulacji 
oraz przygotowanie projektu aktu praw-
nego, który następnie jest przesuwany 
do „jądra” prac prawodawczych; chodzi 
tu zatem o prace koncepcyjne, wstępne, 
wewnętrzne35). W tym znaczeniu „pod-
jęcie” prac legislacyjnych niekoniecznie 
musi wiązać się z prowadzeniem postę-
powania, którego reguły byłyby opisane 
w aktach powszechnie obowiązujących 
bądź aktach o charakterze regulamino-
wym36. Może tu także chodzić o działa-
nia podejmowane na podstawie regulacji 
wewnętrznych, dotyczących przebiegu 
procesu legislacyjnego w poszczególnych 
urzędach obsługujących organy władzy 
publicznej, albo nawet o czynności, które 
nie są ujęte w żadnych przepisach doty-
czących wprost prawodawstwa, ale na 
przykład normujących organizację danej 
instytucji. 

34 W odróżnieniu np. od „postępowania ustawodawczego” czy „prac ustawodawczych”.
35  Pojęcia te nie są, w moim rozumieniu, synonimami. Działania koncepcyjne polegają na – najogólniej rzecz 

biorąc – określeniu kierunków i wypracowaniu konceptu przyszłej regulacji, przy czym nie musi on wcale 
przybrać postaci materialnego wytworu. Zasadniczo na tym właśnie etapie prac powinno się ustalać po-
trzebę przeprowadzania legislacyjnej interwencji, dokonywać analizy obowiązującego stanu prawnego, 
jak też badać, jak kształtuje się stan faktyczny w określonym zakresie. Prace wstępne będą się wiązały 
z wytworzeniem pierwszego, „próbnego” czy „roboczego” tekstu prawnego. Z kolei prace wewnętrzne 
będą polegały na uzgodnieniach tego tekstu w łonie danej organizacji. Podział ten jest oczywiście umow-
ny, a kształt procedury legislacyjnej w danej organizacji może być bardziej lub mniej skomplikowany.

36 Mowa tu o aktach zakotwiczonych konstytucyjnie: uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 30.07.1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 23.11.1990 r. – Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (MP.2015.805). Co do podstaw regulami-
nowych prac rządu, należy zaznaczyć, że w myśl art. 146 ust. 4 pkt 12 Konstytucji RP, Rada Ministrów 
określa organizację i tryb swojej pracy. Ta „pośrednia” podstawa do wydania aktu regulaminowego nie 
została jednak powołana w Regulaminie pracy Rady Ministrów (nie został także powołany art. 2 ust. 3 
ustawy z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów, w myśl którego organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów 
określa w regulaminie).
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Kiedy zatem następuje „podjęcie prac 
legislacyjnych”? Na pewno musi być to 
konkretne zdarzenie, skoro ustawodaw-
ca zakłada, że możliwe ma być ujmowa-
nie tego zjawiska w ścisłych kategoriach 
czasowych (konkretna data). Na pewno 
też zdarzenie to musi mieć charakter uni-
wersalny, jako że odnosi się generalnie do 
wszystkich rodzajów prac legislacyjnych 
(tj. niezależnie od układu instytucjonal-
nego, w którym prace te mają miejsce). 
Wydaje się, że z uwagi na brak wyraźne-
go powiązania z wymogami formalnymi 
odnoszącymi się do podejmowania czyn-
ności prawodawczych, „podjęcie prac le-
gislacyjnych” można by łączyć z każdym 
działaniem (choćby pozostającym w wyżej 
wymienionej „otoczce”) mającym na celu  
wykreowanie propozycji legislacyjnej, 
które da się odnotować jako pewien punkt, 
początkujący ciąg czynności37. 

Ustawodawca posłużył się pojęciem 
„projekt przepisów” na oznaczenie efek-
tu (produktu), który ma powstać wsku-
tek działań organu zobowiązanego przez 
Prezesa Rady Ministrów. 

W przepisach odnoszących się do dzia-
łalności prawodawczej pojęcie „projek-
tu” odnosi się zazwyczaj do aktu norma-
tywnego. Zatem „projekt” to propozycja 
usystematyzowanego zbioru przepisów, 

przyobleczonych w formę właściwą dla 
danego typu aktu normatywnego. W oma-
wianej regulacji ustawodawca nie odwołał 
się jednak do tego – powszechnie używa-
nego – wyrażenia, ale złączył „projekt” 
z „przepisami”, w ten sposób niejako omi-
jając pojęcie „aktu”. Biorąc pod uwagę 
racjonalność ustawodawcy, należałoby 
przyjąć, że zabieg ów był celowy i miał 
doprowadzić do nakierowania wysiłków 
organu zobowiązanego na opracowywanie 
konkretnych regulacji, a nie – złożonych 
tekstów prawnych tworzących projekt 
aktu prawnego. Nie wykluczałoby to oczy-
wiście ujmowania „projektu przepisów” 
w formę projektu aktu prawnego, skoro 
akt jest niczym innym, jak zbiorem prze-
pisów prawa. 

Na podstawie omawianej regulacji 
można by zobowiązać organ zarówno do 
przygotowania projektu aktu prawnego, 
jak i propozycji poszczególnych przepisów, 
które miałyby się w nim znaleźć. Istotną 
konsekwencją tak ukształtowanej regula-
cji jest to, że Prezes Rady Ministrów nie 
może w omawianym trybie zobowiązać 
organu do opracowania koncepcji projektu 
aktu prawnego, jego założeń czy też innego 
dokumentu o charakterze deskryptyw-
nym38. Ustawodawca wyraźnie jednak za-
znacza, że organ ma opracować materiał 

37 Mogłoby to być np. przygotowanie wstępnej wersji projektu.
38 Sformalizowaną postacią zamiarów prawodawczych Rady Ministrów jest projekt założeń projektu usta-

wy, o którym mowa w Regulaminie pracy Rady Ministrów. Jest to dokument rządowy, który z jednej 
strony ma charakter programowy, a z drugiej – utylitarny (pozwalający legislatorowi wytworzyć tekst 
prawny o określonej treści). Warto zauważyć, że założenia – jako instytucja prawodawcza – podlegały 
ewolucji. Kolejne zmiany uchwały nr 49 Rady Ministrów z 19.03.2002 r. – Regulamin pracy Rady Mini-
strów (MP.2002.13.221, ze zm.) doprowadziły do pewnej modyfikacji charakteru założeń. O ile pod rzą-
dami Regulaminu zmienionego w 2009 r. założenia miały składać się z licznych, stosunkowo szczegółowo 
opisanych elementów, o tyle nowela tego aktu z 2011 r. zdefiniowała założenia jako dokument obejmu-
jący jedynie „zwięzłe przedstawienie celu projektowanej ustawy oraz zakresu przewidywanej regulacji 
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normatywny, choćby był on cząstkowy, 
wycinkowy, niepełny.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na 
istotną okoliczność – otóż w myśl ust. 3, 
organem właściwym do wyznaczenia 
organu odpowiedzialnego za opracowa-
nie projektu przepisów jest Prezes Rady 
Ministrów. Owo wyznaczenie trzeba by 
postrzegać przez pryzmat ustrojowego 
umocowania szefa rządu, a w konsekwen-
cji tego, na jakie obszary władzy publicznej 
może on wiążąco oddziaływać. W szcze-
gólności należy mieć na względzie przepis 
art. 146 ust. 3 Konstytucji RP, w myśl 
którego Rada Ministrów kieruje admini-
stracją rządową, jak też to, że Prezes Rady 
Ministrów kieruje pracami Rady oraz ko-
ordynuje i kontroluje pracę jej członków 
(art. 148 pkt 2 i 5)39. 

To właśnie ta struktura (administra-
cja rządowa) pozostaje w zależności od 
Prezesa Rady Ministrów i to ona może 
być adresatem jego wytycznych zobowią-
zujących do określonego działania. Jak 
dostrzeżono w orzecznictwie Trybunału 
Konsty tucyjnego, termin „administracja 

rządowa” odnosi się do „struktury organi-
zacyjnej pozostającej w określonych po-
wiązaniach z Radą Ministrów, Prezesem 
RM albo ministrami. W skład tej struk-
tury wchodzą organy administracji rzą-
dowej oraz urzędy, rozumiane jako jed-
nostki organizacyjne, będące aparatem 
pomocniczym, za pomocą którego organy 
wykonują swoje zadania i realizują kom-
petencje”40. 

Nadto „do uznania jakiegoś urzędu za 
urząd administracji rządowej potrzeb-
ne jest równoczesne spełnienie dwóch 
warunków: wykonywanie zadań mają-
cych charakter administracji publicznej 
oraz umiejscowienie w tym segmencie 
aparatu państwowego, na czele które-
go stoi rząd, czyli Rada Ministrów. [...] 
urzędami administracji rządowej, o któ-
rych mowa w art. 153 ust. 1 Konstytucji, 
są urzędy administracji organizacyj-
nie i funkcjonalnie podporządkowane 
Radzie Ministrów jako całości, Prezesowi 
Rady Ministrów, poszczególnym mini-
strom albo wojewodom (bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innych organów 

 i zasadniczych kwestii wymagających uregulowania, w tym zniesienia dotychczasowych lub powołania 
nowych organów lub instytucji” (§ 9 ust. 4 Regulaminu). Można zatem powiedzieć, że pierwiastek progra-
mowy (kierunkowy, polityczny) zyskał w konstrukcji założeń względem pierwiastka utylitarnego. Pogląd 
ten jest tym bardziej uzasadniony, że do Regulaminu pracy Rady Ministrów wprowadzono przepisy nakła-
dające na organy wnioskujące nowe obowiązki w zakresie współdziałania z RCL przy tworzeniu projektu 
ustawy na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem § 6 
ust. 1c Regulaminu, organ wnioskujący w ramach tego współdziałania miał obowiązek przekazywania nie 
tylko informacji i wyjaśnień dotyczących projektu ustawy, ale także – co było właśnie nowością – szcze-
gółowych propozycji rozwiązań niezbędnych do opracowania tego projektu. Prawodawca zakłada zatem, 
że te „szczegółowe propozycje” nie znajdą się w założeniach – gdyby tak było, ich przekazywanie RCL 
nie miałoby uzasadnienia. Ten model założeń został w zasadzie utrzymany w obowiązującym Regulaminie 
pracy Rady Ministrów (por. np. § 103 i § 112 Regulaminu). W każdym razie, literalnie rzecz biorąc, projekt 
tego rodzaju dokumentu nie powinien być zaliczony do kategorii „projektu przepisów”, skoro tych ostat-
nich w nim po prostu nie ma.

39 Warto też dodać, że Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej (art. 153 ust. 2 
Konstytucji RP), który wykonuje zadania w obrębie administracji rządowej.

40 Wyrok TK z 15.06.2011 r., sygn. akt K 2/09.
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podległych organizacyjnie i funkcjonal-
nie tym podmiotom)”41. 

Jak z tego wynika, Prezes Rady Mini-
strów nie może w przedstawianym sta-
nowisku zobowiązywać do czynności le-
gislacyjnych podmiotów, które nie pozo-
stają w zależności organizacyjnej od niego. 
Tylko istnienie normatywnych podstaw 
umożliwiających nakładanie obowiązków 
przez Prezesa Rady Ministrów na określo-
ne struktury władzy uprawnia do wska-
zania jej w stanowisku, o którym mowa 
w art. 11a ustawy. Inny kierunek inter-
pretacyjny prowadziłby do wniosków 
sprzecznych z elementarnymi reguła-
mi funkcjonowania władzy publicznej 
w Polsce, a przede wszystkim – narażał-
by tak rozumianą regulację na zarzut nie-
zgodności z ustrojową zasadą podziału wła-
dzy publicznej. Najogólniej można zatem 
powiedzieć, że organ, o którym mowa 
w art. 11a ust. 3 ustawy, musi wchodzić 
w skład struktury rządowej, to jest musi 
znajdować się w takim ustrojowym i or-
ganizacyjnym położeniu, aby Prezes Rady 
Ministrów mógł nań skutecznie (wiążąco) 
oddziaływać. 

Podmiotem właściwym do opracowania 
projektu musi być „organ”; stąd obowiązku 
w tym zakresie nie można nałożyć na byt 
administracyjny (instytucjonalny), który 
nie ma takiego charakteru. Ustawa nie za-
wiera przy tym ograniczeń co do rodzaju 
organu, który miałby podjąć działania legi-
slacyjne (z wyjątkiem wskazanej już oko-
liczności polegającej na organizacyjnym czy 
hierarchicznym uzależnieniu od Prezesa 

Rady Ministrów). Może być to zatem za-
równo organ centralny, jak i organ admi-
nistracji terenowej (zarówno zespolonej, 
jak i niezespolonej), wchodzący w skład 
struktury rządowej. 

Istotne byłoby także rozstrzygnięcie, 
czy dany organ musi mieć kompetencje 
do wszczynania i prowadzenia prac legisla-
cyjnych, aby być podmiotem wskazanym 
jako właściwy do przygotowania stosow-
nego projektu w trybie art. 11a ustawy. 
Aby ustosunkować się do tej kwestii, na-
leży zwrócić uwagę, że obracamy się wciąż 
w sferze prelegislacyjnej, co powinno de-
terminować sposób podejścia do kwestii 
uregulowanych w omawianych przepisach. 
Mowa tu o działaniach, które nie muszą 
wprost oddziaływać na realizowanie kom-
petencji prawodawczych, ale mają charak-
ter przygotowawczy. 

Tak rozumiane czynności nie muszą 
więc wpisywać się w owe kompetencje, 
skoro efektem aktywności organu nie musi 
być wcale skorzystanie z nich. Efektem 
tym może być wszak wyłącznie przygo-
towanie projektu, który następnie został-
by przekazany organowi legitymującemu 
się upoważnieniem do prowadzenia prac 
legislacyjnych, w szczególności – do zreali-
zowania prawa inicjatywy ustawodawczej. 
Potwierdza to chyba stylistyka przepisu 
art. 11a ust. 3 ustawy, który stanowi o or-
ganie odpowiedzialnym za „opracowanie” 
projektu, ale nie stanowi o obowiązku pro-
wadzenia prac prawodawczych (zazwyczaj 
mających przecież charakter kompleksowy, 
bo polegających na opracowaniu założeń 

41 Wyrok TK z 28.04.1999 r., sygn. akt K 3/99.
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projektowanych regulacji, przygotowa-
niu tekstu normatywnego, przeprowa-
dzeniu wymaganych prawem uzgodnień 
i konsultacji, a także dokonaniu czynności 
konwencjonalnej w postaci wydania aktu 
prawnego). 

Podsumowanie
Regulację zawartą w art. 11a ustawy 
o Najwyższej Izby Kontroli należy ocenić 
jako interesujący przykład prawa inspira-
cji ustawodawczej. W przeciwieństwie do 
niektórych innych unormowań, to ma cha-
rakter złożony, ustanawia procedurę, której 

celem jest wzbudzenie aktywności legi-
slacyjnej przez inne organy niż ten, który 
prawo inspiracji realizuje. Jednocześnie 
regulacja cechuje się uniwersalnością, gdyż 
nie zawiera ograniczeń przedmiotowych, 
ale zakłada możliwość oddziaływania na 
każdy rodzaj aktu prawa powszechnie obo-
wiązującego42.

MARCIN GUBAŁA,
Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictaw Wyższego

42 Z zastrzeżeniem, o którym mowa w przyp. 22.
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