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RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
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Adam Bodnar

VII.510.23.2021.MW
Trybunał

Konstytucyjny
w Warszawie

sygn. akt K 3/21

Przystąpienie

do

postępowania

i stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo
(doręczone

Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Rzecznikowi Praw Obywatelskich w dniu 16 kwietnia 2021 r.)

informuję, że

Rzecznik Praw Obywatelskich, działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada
2016 r. o organizacji i trybie

postępowania

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym (Dz. U.

z 20119 r. poz. 2393; dalej jako: ustawa o TK) oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627; dalej
jako: ustawa o RPO), zgłasza
wszczętym

udział

w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

wnioskiem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie

o sygnaturze akt K 3/21.
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Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia w tej sprawie

następujące

stanowisko

w odniesieniu do kolejnych punktów wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku:

Ad. l. i 2.) postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, na podstawie art. 59 ust. l pkt

3 ustawy o TK, podlega umorzeniu z uwagi na zbędność orzekania;

Ad. 3.)

Trybunał

Konstytucyjny, jako

sąd

krajowy w rozumieniu art. 267 akapit 3 Traktatu

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864), którego orzeczenia

nie

podlegają zaskarżeniu według

skierowania do
odnoszącego się

Do czasu
postępowanie

do

wewnętrznego

Trybunału Sprawiedliwości

(polskiego), jest

zobowiązany

do

Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego

do przedstawionych przez Wnioskodawcę zarzutów.

rozstrzygnięcia

przez

Trybunał Sprawiedliwości pytań

prejudycjalnych

przed Trybunałem Konstytucyjnym podlega zawieszeniu.

Jednocześnie informuję, że
przesłane

prawa

Trybunału

uzasadnienie niniejszego stanowiska Rzecznika zostanie

Konstytucyjnego w terminie późniejszym.
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