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Pani

Izabela Dorota Leszczyna

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

W związku z pismem z dnia 2 września 2015 r. przekazującym uwagi do projektu 

uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów Rządowe 

Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że uwzględniona została uwaga odnosząca się 

do projektowanego § 156b ust. 3 (uwaga III), w zakresie dotyczącym wydłużenia 

zasadniczego terminu na przedstawienie opinii oraz uwaga odnosząca się do projektowanego 

§ 156c ust. 2 (uwaga IV).

Jednocześnie informuję, że nie zostały uwzględnione następujące uwagi:

1) uwaga I, dotycząca projektowanego § 156b ust. 2 - zgodnie z art. 14c pkt 3a 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów zapewnienie udziału Rady 

Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem 

Konstytucyjnym należy do kompetencji Rządowego Centrum Legislacji. 

Ze względu na fakt, że przygotowanie stanowiska do Trybunału Konstytucyjnego 

dotyczącego przepisów, których konstytucyjność została zakwestionowana, 

wymaga – jak słusznie Pani Minister wskazała - nie tylko legislacyjnej czy 

teoretycznej znajomości tych przepisów, ale również gruntownej wiedzy na temat 

ich stosowania, interpretowania w praktyce, jak również znajomości regulacji 

unijnych oraz orzecznictwa TSUE, wprowadza się możliwość zasięgnięcia opinii 

właściwego ministra oraz uczestnictwa przed TK przedstawiciela wskazanego 

przez tego ministra. Zamierzeniem projektodawcy jest, aby przedstawiciel 

wskazany przez właściwego ministra brał udział w każdej sprawie, w której Rada 



2

Ministrów będzie stałym uczestnikiem postępowania, a także by w każdej takiej 

sprawie zasięgano opinii właściwego ministra. Powyższe pozwoli na aktywne 

uczestnictwo właściwego ministra podczas przygotowywania stanowiska, jak 

również w jego prezentacji przed Trybunałem;

2) uwaga II, dotycząca projektowanego § 156b ust. 2 - w sprawach, w których 

minister jest autorem zakwestionowanego aktu normatywnego, proponuje się 

wprowadzenie do Regulaminu prac 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 sprawie. 

Rozwiązanie takie zapobiegnie sytuacjom braku jednolitości prezentowanych 

stanowisk;

3) uwaga III, odnosząca się do projektowanego § 156b ust. 3 w części dotyczącej 

wyznaczenia przez Rządowe Centrum Legislacji innego terminu na przedstawienie 

opinii niż wynikający wprost z Regulaminu pracy Rady Ministrów - zauważenia 

wymaga, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, iż standardowy 

termin na przedstawienie stanowiska wynosi 2 miesiące od dnia doręczenia 

zawiadomienia, a jego zmiany możliwe są wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach. Zgodnie z zaproponowanym w nowej wersji projektu przepisem, 

zasadniczym terminem na przedstawienie opinii przez ministra lub centralny organ 

administracji rządowej będzie termin 30-dniowy, który będzie miał zastosowanie 

w sytuacji, w której Prezes Trybunału nie skorzysta ze swojego uprawnienia 

określonego w art. 82 ust. 5 ustawy. Wyznaczenie innego terminu przez Rządowe 

Centrum Legislacji zarezerwowane jest dla sytuacji wyjątkowych, w których 

Prezes Trybunału skorzysta z prawa do wyznaczenia innego terminu.
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