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BPRM.517.2.33.2022
Warszawa, 14 lutego 2023 r.

Pan
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo1 z 16 grudnia 2022 r. dotyczące ponownej prośby 
o rozważenie zastosowania uprawnienia określonego w art. 149 ust. 2 Konstytucji 
RP i wystąpienia do Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki 
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym2 oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 20223 uprzejmie informuję, że 
aktualne pozostaje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na wystąpienie Pana 
Rzecznika z dnia 20 czerwca 2022 r.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 149 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji RP „Rada 
Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub 
zarządzenie ministra”. Nie budzi zatem wątpliwości, że wystąpienie z 
przedmiotowym wnioskiem jest kompetencją Prezesa Rady Ministrów i ma 
charakter fakultatywny. Prezes Rady Ministrów nie ma zatem obowiązku składania 
takiego wniosku. Należy także zauważyć, że z instytucji wskazanej w art. 149 ust. 
2 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skorzystano tylko raz – 
dotychczasowa praktyka wskazuje więc na jej szczególny charakter. 

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP oraz 
stosownie do art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ konstytucyjnie 
uprawniony do występowania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach 

1 znak: XI.813.18.2021.AS 
2 (Dz. U. poz. 276)
3 (Dz. U. poz. 352)
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zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z 
Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami może 
wystąpić z takim wnioskiem bezpośrednio do konstytucyjnie właściwego organu. 

Wobec podnoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wątpliwości 
o charakterze konstytucyjnym, dotyczących aktów wykonawczych Ministra 
Edukacji i Nauki niezrozumiałym pozostaje kierowanie w pierwszej kolejności 
prośby o rozważenie przez Prezesa Rady Ministrów zastosowania uprawnienia 
określonego w art. 149 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wystąpienie 
do Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie przedmiotowych rozporządzeń 
Ministra Edukacji i Nauki, w zamian wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z 
wnioskiem w sprawie zgodności przedmiotowych rozporządzeń z  Konstytucją RP.

Z wyrazami szacunku

z up. Izabela Antos

Podsekretarz Stanu
Zastępca Szefa KPRM
/dokument podpisany elektronicznie/
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