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Sekretarz

Stałego Komitetu Rady Ministrów

Na podstawie § 58 w związku z § 61 ust. 5 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), w załączeniu 

przekazuję projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę – Regulamin pracy Rady 

Ministrów, z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu 

Rady Ministrów. 

Przedmiotowy projekt ma na celu dostosowanie przepisów Regulaminu pracy Rady 

Ministrów do zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o Trybunale Konstytucyjnym. Wprowadza on regulacje dotyczące procedury 

przygotowywania i przedstawiania stanowiska przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny. Konieczność opracowania 

stanowiska pojawiać się będzie w sprawach, w których Rada Ministrów występować będzie 

w charakterze stałego uczestnika, a także w przypadkach, gdy sprawa przed Trybunałem 

dotyczyć będzie aktu normatywnego Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministra. 

Projektowane zmiany polegają na dodaniu działu Va, który regulować ma szczegółowe 

kwestie związane z przygotowaniem przedmiotowego stanowiska przez Rządowe Centrum 

Legislacji we współpracy z właściwym ministrem lub centralnym organem administracji 

rządowej oraz prezentacją tegoż stanowiska na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Rada Ministrów będzie występować jako stały uczestnik w postępowaniach przed 

Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych po dniu 30 października br.
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Projekt był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, w wyniku których uwagi 

zgłosili Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Finansów, Minister Pracy i Polityki 

Społecznej, Minister Skarbu Państwa, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw 

Zagranicznych. W dniu 24 września 2015 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa, w wyniku 

której część uwag została wyjaśniona albo uwzględniona. Uwagi Ministra Administracji 

i Cyfryzacji, Ministra Finansów, Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Spraw 

Zagranicznych, które nie zostały wyjaśnione ani uwzględnione, przedstawiono w protokole 

rozbieżności. 

Ponadto uprzejmie informuję, że projekt uchwały, ze względu na wewnętrzny 

charakter dokumentu, nie był przedmiotem konsultacji publicznych ani nie został przekazany 

do opiniowania.
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Załączniki:
45 egzemplarzy projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, OSR oraz protokołem rozbieżności + 1 płyta 
CD
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