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Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W związku z pismem z dnia 3 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 dotycząca 

zasięgania opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie zgodności 

przepisów aktu normatywnego z międzynarodowymi uregulowaniami dotyczącymi praw 

człowieka, w szczególności Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności.

Jednocześnie informuję, nie zostały uwzględnione następujące uwagi:

1) uwaga 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 nie tylko legislacyjnej 

czy teoretycznej znajomości tych przepisów, ale również gruntownej wiedzy na 

temat ich stosowania w praktyce oraz interpretowania, 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 Ministrów będzie stałym uczestnikiem postępowania, 
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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 dotycząca projektowanego § 156c ust. 2 - do przyjęcia projektu stanowiska 

opracowywanego przez Rządowe Centrum Legislacji będą miały zastosowanie 

przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów dotyczące rozpatrzenia projektu 

dokumentu rządowego przez Radę Ministrów, a więc również te, dotyczące 

przyjmowania dokumentów rządowych w trybie obiegowym. Wobec powyższego 

uwaga jest bezzasadna.

Pragnę również poinformować, 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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