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Odpowiadając na pismo z dnia 24 sierpnia br. (znak RCL.DPiO.511.1/2015) dotyczące projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów informuję, że Minister 
Finansów zgłasza następujące uwagi do ww. projektu.

I. Odnosząc się do zaproponowanego - w nowo dodawanym § 156a ust. 2 Regulaminu pracy 
Rady Ministrów - rozwiązania dotyczącego zasięgania opinii właściwego ministra 
w odniesieniu do spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym, w efekcie którego (co zresztą 
zostało wprost wskazane w uzasadnieniu do projektu), obligatoryjne byłoby zasięganie 
ww. opinii w odniesieniu do przepisów rozporządzeń, natomiast w odniesieniu do 
przepisów ustaw, leżących we właściwości danego ministra, zasięgnięcie opinii miałoby 
charakter fakultatywny, należy stwierdzić, że trudno jest znaleźć uzasadnienie dla takiej 
propozycji. Podnieść należy, że z dotychczasowych doświadczeń (np. w sprawach 
dotyczących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) w zakresie spraw 
rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny wynika, że przygotowanie stanowiska do 
Trybunału 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,  interpretowania 
w praktyce, jak również niejednokrotnie znajomości regulacji unijnych oraz orzecznictwa 
TSUE (Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie kieruje do właściwych organów zapytania 
dotyczące praktyki stosowania przepisu, a na rozprawie często zadaje także pytania 
systemowe, dotyczące kwestii zharmonizowanych).

Wskazać również należy, że – jak wynika z uzasadnienia – „projektodawca zakłada 
korzystanie z opisanego (…) uprawnienia zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej 
kategorii spraw” (a więc zasięganie opinii zarówno w przypadku rozporządzeń, jak i ustaw). 
Tym bardziej niezrozumiałe jest, dlaczego w projekcie zmiany regulaminu zasięganie opinii 
w odniesieniu do ustaw ma charakter fakultatywny (bez wskazywania jakichkolwiek 
przesłanek zastosowania tej procedury).
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Analogiczne zastrzeżenia, jak w odniesieniu do fakultatywnego wniosku o przedstawienie 
opinii do przepisów ustawy przez właściwego ministra, należy zgłosić do rozwiązań 
dotyczących reprezentowania stanowiska na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
gdzie – w odniesieniu do przedstawiciela właściwego ministra - przewiduje się jedynie 
możliwość jego upoważnienia, a z uzasadnienia wynika, że „zamierzeniem projektodawcy 
jest, aby przedstawiciel wskazany przez właściwego ministra lub centralny organ 
administracji rządowej brał udział w każdej sprawie, w której Rada Ministrów będzie stałym 
uczestnikiem postępowania.”.

Z aprobatą należy przyjąć stałe uczestnictwo przedstawiciela Rządowego Centrum 
Legislacji w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, wszak Rządowe Centrum 
Legislacji zabezpiecza poprawność legislacyjną projektowanych aktów prawnych, jednakże 
nie jest odpowiedzialne za merytorykę projektowanych rozwiązań. Celem zabezpieczenia 
w sposób należyty interesów Skarbu Państwa, a w szczególności Ministra Finansów 
odpowiedzialnego za system podatkowy oraz budżet państwa, niezbędne jest aktywne 
uczestnictwo Jego pracowników, zarówno w procesie przygotowywania stanowiska do 
Trybunału Konstytucyjnego, jak i podczas rozprawy w Trybunale. Wyłączenie tego udziału, 
w szczególności w obszarze podatków, uderza w interesy Państwa, które w kwestiach 
merytorycznych nie byłoby odpowiednio reprezentowane.

II. W odniesieniu do projektowanego § 156b ust. 2 należy również zwrócić uwagę na sytuację, 
w której sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczy aktu normatywnego wydanego 
przez ministra. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym zarówno organ, który wydał akt normatywny będący przedmiotem 
wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej, jak i Rada Ministrów, jako uczestnicy 
postępowania przed Trybunałem, mają obowiązek przedstawienia pisemnego stanowiska 
w sprawie (art. 56 pkt 4 i 6 oraz art. 82 ust. 2). W tym miejscu powstaje pytanie dotyczące 
relacji stanowiska Rady Ministrów i stanowiska prezentowanego przez uczestnika 
postępowania jakim jest, zgodnie z art. 56 pkt 4 ustawy o Trybunale  Konstytucyjnym 
organ, który wydał akt normatywny, bowiem opinia przedstawiona przez właściwego 
ministra na wniosek RCL – w trybie § 156b ust. 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów - 
może lecz nie musi zostać uwzględniona w stanowisku Rady Ministrów. Projektowane 
przepisy nie odnoszą się do tej relacji.  

III. Projektowany w § 156b ust. 3 termin 21 na przedstawienie przez  właściwego ministra 
opinii jest za krótki, gdyż przygotowanie merytorycznego stanowiska w sytuacji zaskarżenia 
aktu normatywnego do Trybunału Konstytucyjnego jest czasochłonne. Należy podkreślić, iż 
ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje 2- miesięczny termin na przedstawienie 
stanowiska uczestnika postępowania, dlatego też proponowane 21 dni na przygotowanie 
stanowiska merytorycznego jest zbyt krótki. 
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Jednocześnie w projektowanej regulacji umożliwiono Rządowemu Centrum Legislacji 
wyznaczenie innego terminu na przedstawienie opinii w sprawie. Jak wynika z uzasadnienia 
do projektu uchwały możliwość wyznaczenia innego terminu związana jest z treścią art. 82 
ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zgodnie z którym w uzasadnionych 
przypadkach Prezes Trybunału może wyznaczyć inny niż 2-miesięczny termin na 
przedstawienie stanowiska przez uczestnika postępowania. Z uwagi na powyższe wskazane 
jest odzwierciedlenie intencji projektodawcy w treści par. 156b ust. 3 projektu uchwały 
poprzez wskazanie, że uprawnienie Rządowego Centrum Legislacji do wyznaczenia innego 
terminu znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy Prezes Trybunału wyznaczy inny niż 2-
miesięczny termin na przedstawienie stanowiska przez uczestnika postępowania. Kwestia ta 
może zostać ewentualnie unormowana poprzez wprowadzenie w komentowanej regulacji 
unormowania o charakterze dyrektywy kierunkowej, która będzie wskazywała kryteria jakie 
Rządowe Centrum Legislacji winno brać pod uwagę przy wyznaczaniu innego terminu. 
Obecne bowiem brzmienie § 156b ust. 1 projektu uchwały nie zawiera żadnych ograniczeń 
oraz wskazówek przy wyznaczaniu nowego terminu. Tymczasem art. 82 ust. 5 ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym wskazuje, że inny niż 2-miesięczny termin na przedstawienie 
stanowiska przez uczestnika postępowania wyznaczany jest wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach.

IV. W § 156c w ust. 2 należy doprecyzować jakie przepisy Regulaminu znajdą zastosowanie 
w sytuacji, w której projekt trafi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.


