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W związku z pismem z dnia 8 września 2015 r. przekazującym uwagi do projektu 

uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów Rządowe 

Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że częściowo uwzględniona została uwaga 

dotycząca projektowanego § 156b ust. 2 (uwaga 3).

Jednocześnie informuję, iż nie zostały uwzględnione następujące uwagi:

1) uwaga I.1 - 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 RCL w toku prac zasięgać będzie opinii właściwego ministra lub centralnego 

organu administracji rządowej, w ocenie projektodawcy jest wystarczające i nie 

powoduje konieczności dokonywania innych uzgodnień. W celu usunięcia 

wątpliwości interpretacyjnych do projektu wprowadzono przepis §156c ust. 4, 

z którego wynika, że projekt stanowiska nie podlega uzgodnieniom, konsultacjom 

publicznym lub opiniowaniu, rozpatrzeniu przez komitet lub komitety właściwe 

do rozpatrywania określonych kategorii spraw ani rozpatrzeniu przez Stały 

Komitet Rady Ministrów. 

2) uwaga I.2 - w sprawach, w których minister jest autorem zakwestionowanego aktu 

normatywnego, proponuje się wprowadzenie do Regulaminu prac Rady Ministrów 



2

§ 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 II.1, dotycząca umiejscowienia Działu Va - w ocenie projektodawcy 

procedura przygotowywania stanowiska w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał 

Konstytucyjny wykazuje większe podobieństwo do procedur dotyczących 

pozostałych dokumentów rządowych, niezwiązanych z realizacją obowiązków 

Rządu wobec Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też zasadne jest 

jej umiejscowienie w Dziale Va;

4) uwaga II.2, dotycząca projektowanego §156b ust. 2 - sformułowanie „aktów 

normatywnych wydanych” nie dotyczy ustaw. Zdanie pierwsze kwestionowanej 

regulacji dotyczy aktów normatywnych wydanych przez Radę Ministrów, Prezesa 

Rady Ministrów lub ministra;

5) uwaga II.3, dotycząca projektowanego § 156b ust. 2 w zakresie oznaczenia zdania 

drugiego jako oddzielnego ustępu - zdanie drugie w ust. 2 wykazuje ścisły związek 

z treścią ujętą w zdaniu pierwszym, z tego też względu ujęcie przedmiotowej 

materii w dwóch oddzielnych ustępach jest niezasadne;

6) uwaga II.4, dotycząca projektowanego § 156b ust. 3 - zgodnie z art. 82 ust. 5 

ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Prezes Trybunału może wyznaczyć inny niż 

dwumiesięczny termin przedstawienia stanowiska. Przepis proponowany przez 

projektodawcę zapewnia elastyczność dostosowania terminu na przedstawienie 

opinii, w zależności od terminu zakreślonego przez Prezesa Trybunału 

na przedstawienie stanowiska;

7) uwaga II.5, dotycząca projektowanego § 156d ust. 1 - stanowisko na rozprawie 

przedstawiać będzie przedstawiciel Rady Ministrów, jedynie wskazany przez 

Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Z tego względu uwaga jest niezasadna;

8) uwaga II.6, dotycząca projektowanego § 156e - przepisy dotyczące opracowania 

projektu stanowiska można stosować jedynie odpowiednio do przedstawiania 

dodatkowego stanowiska Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny oraz składania Trybunałowi 

wyjaśnień i informacji w tej sprawie. Stosowanie wprost przedmiotowych 

regulacji oznaczałoby np. opracowanie wyjaśnień czy informacji w sprawie 
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dopiero po otrzymaniu od Prezesa Trybunału zawiadomienia o przekazaniu 

do Trybunału wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej, co na tym 

etapie postępowania przed TK nie będzie miało miejsca.

Maciej Berek 
Prezes 

Rządowego Centrum Legislacji 
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