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W związku z pismem z dnia 7 września 2015 r. przekazującym uwagi do projektu 

uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów Rządowe 

Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że nie zostały uwzględnione następujące uwagi:

1) uwaga 1.a, dotycząca projektowanego §156a – zgodnie z treścią art. 14c pkt 3a 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 

oraz z 2015 r. poz. 1064) zadaniem Rządowego Centrum Legislacji jest 

„zapewnienie udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu 

przed Trybunałem Konstytucyjnym”. Możliwe są sytuacje, w których w jednym 

postępowaniu Rada Ministrów występować będzie jako stały uczestnik 

postępowania, a Prezes Rady Ministrów - jako autor kwestionowanego aktu 

normatywnego;

2) uwaga 1.b, dotycząca projektowanego § 156a – użyta przez projektodawcę 

terminologia jest spójna z art. 58 i art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o Trybunale Konstytucyjnym;

3) uwaga 2.a, dotycząca projektowanego § 156b – w sprawach, w których minister 

jest autorem zakwestionowanego aktu normatywnego, proponuje się 

wprowadzenie do Regulaminu pracy Rady Ministrów § 156b ust. 2 zdanie 

pierwsze. Zgodnie z tym przepisem Rządowe Centrum Legislacji przed 

przygotowaniem stanowiska Rady Ministrów będzie miało możliwość zapoznania 

się ze stanowiskiem ministra w rozpatrywanej przez Trybunał Konstytucyjny 
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sprawie. Rozwiązanie takie zapobiegnie sytuacjom braku jednolitości 

prezentowanych stanowisk;

4) uwaga 2.b, dotycząca projektowanego § 156b ust. 2 zdanie drugie – ze względu na 

fakt, że przygotowanie stanowiska do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego 

przepisów, których konstytucyjność została zakwestionowana, wymaga nie tylko 

legislacyjnej czy teoretycznej znajomości tych przepisów, ale również – a może 

przede wszystkim – gruntownej wiedzy na temat ich stosowania w praktyce i 

interpretowania, wprowadza się możliwość zasięgania opinii właściwego ministra. 

Nie stoi to na przeszkodzie, by Rządowe Centrum Legislacji występowało również 

do innych podmiotów z prośbą o udzielenie informacji;

5) uwaga 3, dotycząca projektowanego § 156c ust. 2 –  zgodnie z art. 14c pkt 3a 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów zadanie polegające na 

zapewnieniu udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu 

przed Trybunałem Konstytucyjnym spoczywa na Rządowym Centrum Legislacji. 

Rozwiązanie takie, w połączeniu z faktem, że Rządowe Centrum Legislacji w toku 

swoich prac zasięgać będzie opinii właściwego ministra lub organu centralnej 

administracji rządowej, w ocenie projektodawcy jest wystarczające i nie powoduje 

konieczności dokonywania innych uzgodnień;

6) uwaga 4, dotycząca § 2 – wejście w życie uchwały z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia powodowałoby wątpliwości co do procedury mającej zastosowanie do 

spraw w toku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pozostałe uwagi dotyczące Regulaminu 

pracy Rady Ministrów nie zostały uwzględnione z uwagi na fakt, iż Rządowe Centrum 

Legislacji w najbliższym czasie planuje podjąć prace mające na celu znowelizowanie uchwały 

Rady Ministrów - Regulaminu pracy Rady Ministrów w szerszym zakresie, a obecna 

nowelizacja dotyczy jedynie dostosowania Regulaminu do przepisów ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
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