
Stenogram z 1. posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590) 

w dniu 19 marca 2014 r. 

 

Przewodniczący Poseł Robert Kropiwnicki: 

Witam państwa bardzo serdecznie na pierwszym posiedzeniu podkomisji. Szczególnie 

serdecznie witam pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zastępcę pana prezesa i 

pana sędziego jak również pana ministra Łaszkiewicza, i wszystkich państwa 

pozostałych również bardzo serdecznie witam. 

Proszę państwa dzisiejsze posiedzenie, chciałem bardziej zrobić w takiej kategorii 

organizacyjnej, żebyśmy ustalili tryb pracy nad tym projektem, który jest dużą 

nowelizacją, a właściwie jest nową ustawą dotyczącą ważnej instytucji. Dlatego 

myślę, że warto żebyśmy się nad tym chwilkę zastanowili. 

Moja propozycja jest taka, żebyśmy na poszczególnych posiedzeniach robili po 

jednym, dwa rozdziały, w zależności od tego jak nam będzie wychodziło. Nie 

wykluczam też dłuższych posiedzeń w takim sensie, że przy dużych rozdziałach 

będziemy potrzebowali dwie, trzy godziny wytężonej pracy nad poszczególnymi 

rozdziałami. Chciałbym żebyśmy zamykali poszczególne jednostki rozdziałami tak, 

żeby mieć znaczący postęp w sprawie. 

Intencją moją jest żebyśmy ten projekt procedowali sprawnie. Czy szybko, to się 

okaże, ale tak, żeby rzeczywiście, może nawet przed wakacjami go skończyć i mieć 

przepracowaną w całości pierwszą wersję. 

Jesteśmy po seminarium, które było ciekawą dyskusją, część z państwa uczestniczyła, 

i myślę, że to też było takie dobre doświadczenie dyskusyjne. 

Chciałem zapytać - ale tak to jest, że posłów których nie ma chciałoby się też zapytać, 

może do protokołu bardziej zapytam, czy są jakieś koncepcje czy propozycje 

poprawek, żebyśmy też mogli je wcześniej zgłaszać. Szczególnie te istotniejsze żeby 

były przedyskutowywane i przedstawiane. Ale to jeszcze z posłami będę się 

kontaktował osobiście, że jeżeli są lub będą takie poprawki żebyśmy je dostawali w 

miarę możliwości wcześniej żeby móc nad nimi dyskutować. 
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Nie wykluczam też takiego wariantu, żebyśmy zawieszali pewne rzeczy które nie będą 

ustalone, w takim sensie, że jeżeli nie będzie pełnej zgody to część rzeczy zawieszał 

bym, albo do wypracowania konsensusu, albo w ostateczności do głosowania. 

Chciałbym bardzo żebyśmy ten projekt przepracowali jak najbardziej konsensualnie w 

ten sposób żeby miał duże poparcie na sali plenarnej. Ale to wiadomo, że będą 

decydować posłowie i ich kluby. 

Więc taka jest moja intencja i chciałem zapytać państwa gości i pana posła Derę, który 

na szczęście jest obecny, czy ten tryb pracy państwu pasuje, czy ta propozycja jest do 

przyjęcia. Proszę pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Mam tylko pytanie, czy nie byłoby dobrze ze względów takich organizacyjnych ustalić 

sobie stały termin posiedzeń, bo to ułatwi prace w przyszłości. Byłoby dobrze 

gdybyśmy ustalili jakiś konkretny dzień i konkretne godziny, że w tych dniach 

odbywałoby się posiedzenie podkomisji, bo organizacyjnie łatwiej byłoby po prostu 

być na każdym posiedzeniu. Czasami mogą zdarzyć się sytuacje wyjątkowe, ale 

myślę, że to by usprawniło pracę również kolegom, których nie ma. 

Przewodniczący: 

Przyjmuję ten postulat jak najbardziej. Proponowałbym środę w okolicach południa, w 

zależności tak jak salę złapiemy. Jak to panie prezesie, państwu jak pasuje? 

Poseł Andrzej Dera: 

Raczej nie w godzinach południowych, raczej popołudniowych. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński 

Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o środę to jest to praktycznie 

w całości dzień sądowy. Albo odbywają się narady, z reguły pełnego składu, w tych 

sprawach pełnoskładowych albo rozprawy pełnoskładowe. 

Nasi partnerzy posłowie,  prokuratorzy od Prokuratora Generalnego, inni uczestnicy są 

przyzwyczajeni do tego, że właśnie tak jest. 

Przewodniczący: 

Czwartki? 

Prezes  Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Czwartki to już lepiej. Jeżeli można rano zaczynać to byłoby sensowne. 
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Przewodniczący:  

To może rzeczywiście czwartki rano. Dla mnie one też są do przyjęcia. 

Pan Poseł Andrzej Dera: 

Tak, ale wtedy od 9.00. 

Przewodniczący: 

Tak, tak, no 9.00, 10.00. 

Pan poseł Andrzej Dera 

Nie później, bo w czwartek między 11 – 12.00 zaczynają się komisje ustawodawcze. 

Godzina jest do ustalenia. Wielu posłów jest z Komisji Ustawodawczej, potem będzie 

kolizja. Komisja Ustawodawcza jest o tyle ważniejsza, że obecność tam jest 

obowiązkowa i brak obecności powoduje konsekwencje. 

One zaczynają najwcześniej się o 11.00. Najwcześniej. Wydaje mi się, że 9.00 czy 

9.30 byłaby do zaakceptowania. 

Przewodniczący: 

9.30… znaczy proszę państwa, my możemy mieć wolę, a jeszcze musimy salę 

poszukać. 

Pan Andrzej Dera 

Ale tak od 9.00 byśmy sobie tak do tej godziny 11.00 – 12.00 czas rezerwowali. 

Przewodniczący:  

Dobrze, ja jestem za tym, ale w czwartki nie odbywają się posiedzenia trybunału? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat 

Są, ale niepełnoskładowe. 

Przewodniczący: 

Czyli w czwartki nie ma kolizji z trybunałem. Dobrze, to w takim razie będziemy 

ustalali czwartek i myślę, że na następne posiedzenie Sejmu będziemy już 

proponowali w takim razie czwartek godz. 9.15. Żeby mieć kompromis między 9.00 a 

9.30. 

Pani profesor zapraszam, ustalaliśmy takie mniej więcej organizacyjne rzeczy, że 

będziemy się spotykali w czwartki…. (głosy na sali poza mikrofonem) 

Czwartki, w okolicach godziny dziewiątej, raczej po dziewiątej niż przed dziewiątą. 

Czyli 9.00 – 9.30. I ja proponuję, żebyśmy przyjmowali prace nad jednostkami 
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redakcyjnymi jako rozdziały. Żebyśmy szli poszczególnymi rozdziałami, jak są 

krótsze to może dwa, jak bardzo długie, to żebyśmy wtedy robili jeden lub pół. 

I też taka propozycja, żebyśmy poprawki w miarę możliwości zgłaszali wcześniej, tak 

żebyśmy też mogli je dyskutować. 

Czyli w tych sprawach organizacyjnych to właściwie… (głosy z sali poza 

mikrofonem) Znaczy zaczniemy od następnego posiedzenia czyli to będzie bodajże 3 

kwietnia. Czyli 3 kwietnia będziemy rozpoczynać około 9.00 jak pan Daniel znajdzie 

salę. 

Będziemy oczywiście wysyłać jeszcze zaproszenia, ale też proszę sobie wpisać w 

kalendarze i serdecznie zapraszam.  

Nie wiem czy na każdym posiedzeniu ale myślę, że na każdym, na początku na 

każdym posiedzeniu, czy na najbliższe dwa posiedzenia możemy spokojnie te 

czwartki zaplanować. 

Później jest taka długa przerwa, później jest dwudniowe posiedzenie… ale to na tym 

dwudniowym postaramy się też zrobić, bo to jest chyba jakoś po świętach.  

Chciałem zapytać też państwa i państwa posłów o wstępne uwagi, bo to była dyskusja 

do artykułu pierwszego i artykułu drugiego. Ja bym dzisiaj nie robił jeszcze tego w 

trybie, robienia urobku, ale bardziej intencyjnym.  

Pierwsze artykuły o przepisach ogólnych są dość ważne i jak państwo posłowie, 

państwo goście widzicie – czy zostawiamy to w tej wersji?  

W opiniach pojawiały się różne propozycje i czy ktoś z państwa ma jakieś 

przemyślenia w tej sprawie? 

Pojawiał się tam postulat, żeby może połączyć te artykuły. Byłbym za tym żeby to 

zostawiać w tej wersji, ale mówię, dzisiaj tego nie rozstrzygałbym jeszcze, ale też 

chciałbym w tej takiej intencji.  

Artykuł pierwszy i artykuł drugi, pani profesor. (głos z sali poza mikrofonem) Tak.  

Strzegącym porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i artykuł drugi …. 

(głosy z sali poza mikrofonem). 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Do drugiego artykułu właśnie mam zastrzeżenia, takie podstawowe, ponieważ nie 

możemy rozbudowywać kompetencje trybunału ponad to, co określa konstytucja. 
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Wystarczy powiedzieć, wykonuje kompetencje określone w konstytucji i wiemy już 

jakie kompetencje wykonuje. Natomiast jeszcze raz powiem, że ta hierarchiczna 

zgodność norm prawnych, to jest dyskusja w literaturze. Każdy inaczej rozumie, 

hierarchicznej zgodności nie wiadomo z czym norm prawnych, czy z prawem 

unijnym, czy nie unijnym, czy polskim. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ nigdy 

nie będziemy wiedzieli z czym. Natomiast jak powiemy, że Trybunał Konstytucyjny 

wykonuje kompetencje określone w konstytucji, to jest absolutnie wystarczające. Jest 

już orzecznictwo na ten temat,  jest po prostu bezpieczne i nie budzi wątpliwości. 

Przewodniczący: 

Orzekanie hierarchicznej zgodności norm prawnych jest tak naprawdę wpisane jednak 

w konstytucję, ono nie jest tak sformułowane, ale też w granicach ustawowych mamy 

tę możliwość, żeby tak doprecyzować. To na pewno nie jest przekroczenie zakresu 

konstytucyjnego. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Przepraszam, jeśli można, nigdzie konstytucja nie mówi o hierarchicznej zgodności 

tak ogólnikowo i niejasno, o hierarchicznej zgodności norm prawnych, jakich z czym? 

To jest niejasne, tym bardziej, że spór jest w doktrynie, czy możemy badać, czy 

badamy z prawem unijnym, jaki jest zakres zgodności. Problem był w tym, że 

Trybunał Konstytucyjny jest związany tylko z badaniem konstytucyjności polskiego 

systemu prawa wewnątrz polskiego systemu prawa. 

To więc, moim zdaniem,  wprowadza w błąd. Jeśli powiemy, że wykonuje 

kompetencje określone w konstytucji, nie ma żadnej zasadzki, jest orzecznictwo 

samego trybunału, jest doktryna na ten temat, jest po prostu bezpiecznie i jasno. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, że pani zgłasza postulat w kierunku samego sformułowania "orzeka o 

hierarchicznej zgodności norm prawnych", tak? 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Zmieniłabym tutaj zapis – "wykonuje kompetencje określone w Konstytucji 

Rzeczpospolitej", tylko to. Jest wszystko, tu już nic więcej nie można. Hierarchiczna 

zgodność jakich norm? Jest tak ogólnikowo… jakich… no jakich? 

Przewodniczący:  
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Rozumiem, dobrze, czyli ten artykuł pierwszy nie budzi wątpliwości. Organem władzy 

sądowniczej strzegącym porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej – mamy 

zastrzeżenia, pani profesor, do drugiego… znaczy do fragmentu drugiego. Okay. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Przeformułowanie lub usunięcie "orzeka o hierarchicznej zgodności norm prawnych" a 

zostawiamy tylko "Trybunał Konstytucyjny wykonuje", bez inne, "wykonuje 

kompetencje określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej". 

Przewodniczący: 

Dobrze, ja przyjmuję, że jest taka uwaga, będziemy o tym myśleli. Czy ktoś z państwa 

gości chciałby na ten temat? Pan prezes, bardzo proszę. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Jeżeli chodzi o ten termin "orzeka o hierarchicznej zgodności", no to można 

powiedzieć, że ojciec założyciel koncepcji kontroli konstytucyjności prawa Hans 

Kelsen używał takiego pojęcia. Powszechnie używa się tego pojęcia, i to jest 

najkrótsze w trzech słowach zapisane to, co jest istotą pracy każdego sądu 

konstytucyjnego. Orzeka o hierarchicznej zgodności czyli norm niższych z normami 

wyższymi. Tak, że to nie jest żadna nowość dla sądów konstytucyjnych. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jeśli można, ale tu pan prezes mówi, że się powszechnie mówi, ale my nie mówimy co 

się powszechnie mówi językiem gwary czy żargonu prawniczego tylko określamy 

kompetencje organu konstytucyjnego Trybunału Konstytucyjnego. Określamy zakres 

jego działania, tu nic bardziej precyzyjnego w państwie nie może być z punktu 

widzenia prawa. Jeśli mamy konstytucję, to odnosimy do tego co mówi konstytucja, a 

nie jak się nazywa w języku prawniczym czy w doktrynie.  

Mamy mnóstwo poglądów. Mamy koncepcję multicentryczności systemu polskiego 

prawa, jakimś korpusie prawa polskiego, który ma podlegać unijnemu. O badaniu 

zgodności korpusu prawa polskiego z korpusem prawa unijnego.  

Uważam, że to jest niedopuszczalne. Z prawnego punktu widzenia jest to 

niedopuszczalne. Zwłaszcza kompetencje organu konstytucyjnego musimy określać 

dokładnie, precyzyjnie, tak jak określa to polska konstytucja, w sposób 



7 

 

niedopuszczający rozszerzającej albo dowolnej wykładni, która ewentualnie może się 

zrodzić w literaturze czy w potocznym języku prawnym. 

Przewodniczący: 

Dziękuję, bardzo proszę. 

Przedstawiciel Prokuratury Generalnej Marek Sadowski: 

Chciałem zwrócić uwagę, że cały artykuł drugi i czwarty, w istocie rzeczy są 

powtórzeniem norm konstytucji. Problem jest natury legislacyjnej czy w ustawach 

ustrojowych wydawanych z polecenia ustawy zasadniczej - a takie polecenie w 

ustawie jest, mianowicie dotyczące ustroju i organizacji pracy trybunału, warto, wolno 

i należy powtarzać normy konstytucji. W kilku przypadkach są in extenso powtórzone 

normy. Nie tylko przy art. 2 i 4, ale też i w innych miejscach. 

To ze względu na łatwość lektury ustawy o trybunale, i wyeliminowaniu potrzeby 

sięgania do konstytucji – no przyjmuje się dopuszczalność takiego, czy możliwość 

takiego budowania ustawy. Warto tylko pilnie baczyć czy nie dochodzi do 

jakiegokolwiek zróżnicowania sformułowania konstytucyjnych dla oznaczenia tego 

samego przedmiotu regulacji. I ja tutaj nie widzę w art. 4 takiej wątpliwości, natomiast 

pani poseł zwróciła uwagę na to, że art. 2 jednak trochę inaczej określa zakres 

kompetencji Trybunału. 

No i tu leży chyba podstawowe pytanie. Prokurator Generalny nie zwracał, nie 

podnosił żadnych zastrzeżeń do sformułowania art. 2, być może także dlatego, że w 

praktyce Prokuratury Generalnej od lat, a przecież od początku jest kontrahentem 

Trybunału Konstytucyjnego i stałym uczestnikiem tego postępowania, sformułowanie: 

"badanie hierarchicznej zgodności norm prawnych" jest po prostu przyswojone i nie 

budzi wątpliwości.  

Tak, że w ewentualnej dyskusji na ten temat chciałbym w imieniu Prokuratora 

Generalnego powiedzieć, że art. 2 – nie budził wątpliwości, w żadnej mierze. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Więc ja jednak zwrócę panu prokuratorowi uwagę, że podstawowe zasady techniki 

prawodawczej stawiają pewne wymagania, tego się uczy studentów i nie możemy 
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sobie dowolnie, zwłaszcza wedle organu konstytucyjnego, i to takiego organu takiego 

jak Trybunał Konstytucyjny tworzyć stosując różnego rodzaju pojęcia czy 

przemyślenia doktrynalne, teoretyczne, języka prawnego, który się gdzieś wytworzył, 

pewnej gwary prawniczej i naukowej. Jeszcze raz powiem, czy pan prokurator uważa, 

że sformułowanie: kompetencje określone w konstytucji, nie są wystarczające i 

musimy dodać… Przecież to właśnie w tym jest, to już jest zawarte, bo to jest 

obudowane, również orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i nauką prawa 

konstytucyjnego. Natomiast postawienie tego obok kompetencji określonych w 

konstytucji, po prostu sprawia wrażenie i sugeruje że mówimy jeszcze o jakichś 

innych kompetencjach. Przy czym jest to sformułowanie bardzo nieostre. Samo 

określenie "orzeka o hierarchicznej zgodności norm prawnych", to już nie wiemy w 

jakiej skali – polskiej, europejskiej, globalnej, polsko-unijnej, unijno-globalnej, 

polsko-globalnej, samorządowo-lokalnej. Niektóre z nich są w ogóle wyłączone, bo 

Trybunał jest ograniczony po prostu kompetencją terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Jest absolutnie niepotrzebny. Wydaje mi się, że mamy albo czystość prawa, 

poprawnych sformułowań i precyzję, bo to będzie potem stosowane, i spory dotyczące 

zakresu kompetencji Trybunału Konstytucyjnego będą miały wielokrotnie dalej idące 

skutki negatywne niż powiedzmy przy jakiejś inspekcji, czy przy jakimś innym 

organie, Twierdzę, że również zasady techniki prawodawczej i ustalenia doktryny 

prawa, uniemożliwiają czy nakazują bardzo jasno i wyraźnie sprecyzować. 

Najbezpieczniejszym określeniem jest – wykonuje kompetencje określone w 

Konstytucji Rzeczpospolitej. 

Przewodniczący: 

Czyli dobrze, dziękuję… proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Otóż rzecz wygląda tak, że art. 2 jak i w ogóle cały projekt ustawy w moim 

przekonaniu, nie wykracza poza to, co jest przewidziane dla trybunałów konstytucji, 

jeśli chodzi o jego zadania i kompetencje. Proszę uprzejmie zwrócić uwagę na to, że 

tutaj w art. 2 można powiedzieć o takich dwóch rodzajach funkcji trybunału. Czyli z 

jednej strony orzekanie o hierarchicznej zgodności norm prawnych, i po drugie 
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wykonywanie innych kompetencji określonych w konstytucji. Już ten zwrot inne 

kompetencje wskazuje na to, że to co jest na początku, czyli orzekanie o hierarchicznej 

zgodności norm prawnych też wynika z konstytucji, i oczywiście musi wynikać z 

konstytucji. Tak, że tutaj, ten artykuł drugi nie może, w moim przekonaniu rodzić 

wątpliwości co do tego, jakie te kompetencje są. 

Natomiast ze względów redakcyjnych, przy takiej ustrojowej ustawie, celowe jest 

zamieszczenie na początku takich przepisów ogólnych, które czytelnikowi, który 

przecież nie jest zawsze osobą, że tak powiem z branży, który wykształconemu 

prawnikowi, czy w ogóle wykształconemu obywatelowi powie czym się trybunał 

zajmuje. Tutaj został użyty zwrot hierarchiczna zgodność norm prawnych – to jest 

rzeczywiście tak jak pani poseł Pawłowicz powiedziała – to jest zwrot, który do tej 

pory nie występuje w języku prawnym, ale występuje w języku prawniczym, i często 

tak bywa, że jakiś termin zostaje przeniesiony do ustawy i staje się terminem, staje się 

pojęciem prawnym. 

I tutaj właśnie na tym by ten zabieg polegał, że to, co określane jest – nie budzące 

wątpliwości w literaturze jako badanie hierarchicznej zgodności norm prawnych – 

oczywiście w takich granicach jak to określa konstytucja, zostałoby zapisane w 

ustawie. 

Natomiast jeszcze raz powiem, że ten zwrot – inne kompetencje, wskazuje na to, że ta 

pierwsza część również dotyczy kompetencji wynikających z konstytucji. Dziękuję 

uprzejmie. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jeśli można to, mojemu drogiemu koledze, panu profesorowi Biernatowi jednak tutaj 

odpowiem, że gdyby ustawodawca konstytucyjny chciał użyć określenia i zwrotu o 

hierarchicznej zgodności norm prawnych, nieprecyzyjnej, być może by użył, natomiast 

skoro nie chciał użyć, to nie jest tak, że my możemy sobie modyfikować konstytucję. 

Musielibyśmy najpierw zmienić konstytucję i wpisać tutaj, że Trybunał Konstytucyjny 

orzeka o hierarchicznej, doprecyzowując, zgodności norm prawnych, i wtedy byłoby 

to po pierwsze zgodne z zasadami techniki legislacyjnej i nie budziłoby wątpliwości.  
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Skoro pan profesor mówi, że wykonuje inne kompetencje, i to już się zawiera, to tym 

bardziej nie ma powodu, żeby wyszczególniać hierarchiczną zgodność norm 

prawnych, skoro te kompetencje określone są w konstytucji. 

Myślę, że nie jest to dobre wytłumaczenie, i nie wolno, dla organu konstytucyjnego, 

jeszcze raz powiem, tworzyć kompetencji używając języka prawniczego i 

dyskusyjnego, co do którego nie ma zgodności,  zwłaszcza po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej, nie wolno robić takich rzeczy. Nie możemy zmieniać konstytucji. 

Konstytucja wprost używa, określa czy właściwie precyzuje, w 188, powtórzone w art. 

4 – to są kompetencje, natomiast nigdzie nie określa nam, nie używa sformułowania 

nieprecyzyjnego – hierarchiczna zgodność norm prawnych. Więc te techniki, które pan 

profesor proponuje, są sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej i naruszają 

powiedziałabym, rozszerzają i zmieniają konstytucję. Konstytucja nie określa w taki 

sposób nieprecyzyjny, a ta nieprecyzyjność jeszcze bardziej zwiększa się, zwłaszcza 

po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tym bardziej, jak pan powiedział, inne 

kompetencje już są określone w konstytucji, tym bardziej nie ma powodu wyciągać 

tego przed nawias bo te kompetencje są jednakowo ważne. Więc proszę, jeszcze raz 

podtrzymuję zdanie, żeby usunąć część – orzeka o hierarchicznej zgodności norm 

prawnych, a pozostawić tylko – wykonuje  kompetencje określone w konstytucji. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pan prezes Rzepliński. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Myślę, że po pierwsze ten przepis jest sformułowany jasno, po drugie, nie stanowi 

rozszerzenia a zawężenie, zawężenie bo to oznacza hierarchiczny, to słowo jest no 

wyjątkowo można powiedzieć ostre, zawęża kompetencje trybunału. Trybunał nie 

może kontrolować zgodności jednej ustawy z drugą ustawą, nie może kontrolować 

zgodności jednej umowy międzynarodowej z drugą umową międzynarodową. 

Wyłącznie ustawy z konstytucją, wyłącznie umowę międzynarodową z konstytucją, a 

nie na tym samym poziomie. I tylko to znaczy. A to słowo ogranicza kompetencje, ale 

ogranicza w sposób racjonalny bo wynika jakby z istoty i definiuje istotę tego co jest 

zawarte w tym, że trybunał bada i orzeka jaka norma jest zgodna, ale zawsze z normą 

wyższą – czyli rozporządzenie z ustawą a nie rozporządzenie z rozporządzeniem. 
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Przewodniczący: 

Dziękuję, jeszcze ja słowo powiem. Znaczy, proszę państwa… dobrze, proszę pani 

poseł. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Panie prezesie, każda pana wypowiedź tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że nie 

powinno tego być, ponieważ pan mówi, że to jest hierarchiczna, jak wiadomo których 

norm. Otóż Trybunał Konstytucyjny w powtórzonym tutaj, ale w pierwszym artykule 

mówi, Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach, państwo nadaliście art. 4 i 

napisaliście trybunał orzeka w sprawach zgodności, i tutaj wypisane, tu są w art. 4 

wypisane jaka zgodność, po co to określenie hierarchicznej zgodności, bo to znaczy, 

czy państwo sugerujecie, że poza tym jest jeszcze zgodność z jakimiś innymi 

przepisami? Nie. 

Nie ma powodu, po prostu tylko w tym zakresie w jakim mówi konstytucja, i to jest 

wyczerpujące. Natomiast określenie, że jest hierarchiczna zgodność norm, oraz jeszcze 

inne kompetencje, to znaczy, że państwo tutaj wprowadzacie zamęt pojęciowy. 

Art. 4 wymienia wszystkie sytuacje, kiedy, w ogóle art. 188 w konstytucji, a tutaj 

powtórzony … wszystkie sytuacje, jakąkolwiek zgodność z czym można, trybunał 

wykonywać.  

Tak, że tym bardziej twierdzę, że jest to zbędne, i wprowadza zamęt, nieuzasadniony 

konstytucyjnie, i z zasadami techniki prawodawczej. 

Przewodniczący: 

Zaraz, pan sędzia Tuleja, ale jeszcze chwilkę, to pozostawia pewien taki, rzeczywiście 

nieostre sformułowanie o hierarchicznej zgodności norm prawnych, być może, że 

trzeba tutaj wyraźnie też doprecyzować z konstytucją. Jest w czwartym, ale chcąc to 

zostawić, żeby rzeczywiście… znaczy zastanawiam się, nie mam poglądu jeszcze w 

tej sprawie, bardziej myślę w kierunku takim, żebyśmy się nad tym również 

zastanowili, żeby nie patrzeć na to zero jedynkowo może trzeba to po prostu 

przeformułować. 

I tu bym się nad tym zastanawiał. Proszę pan sędzia Tuleja. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 
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Chciałbym tylko zwrócić państwa uwagę na jedną rzecz. Na gruncie tych przepisów 

konstytucji, które obowiązują, i na gruncie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w 

praktyce kilkunastoletniej powstawały wątpliwości dotyczące zakresu kognicji 

Trybunału Konstytucyjnego, co wskazuje na to, że te przepisy nie są wcale takie 

jednoznaczne. Nie wchodząc w szczegóły te wątpliwości dotyczą po pierwsze tego 

problemu kontroli poziomej, po drugie rozgraniczenia zakresu kognicji trybunału i 

sądów. Przykładem wątpliwości może być problem prawa miejscowego. 

Oczywiście to są wątpliwości, które można rozstrzygać w drodze interpretacji, 

trybunał je może sam rozstrzygać swoimi orzeczeniami, natomiast doprecyzowanie 

tych wątpliwości w drodze ustawy, a moim zdaniem taki zwrot, który jest w tym 

artykule drugim, to doprecyzowuje, no byłoby wskazane. Hierarchiczna kontrola 

norm, nie jest jakimś sformułowaniem wątpliwym. W doktrynie jest to sformułowanie 

jednoznaczne. Oczywiście można zawsze znaleźć jakiś inny pogląd. Dokładnie 

wiadomo co to jest hierarchiczna kontrola norm.  

Wydaje mi się, że ten przepis miał na celu przede wszystkim właśnie - być reakcją na 

tą dotychczasową praktykę kilkunastoletnią stosowania art. 188 konstytucji, i innych – 

193, 79, przede wszystkim, i tych wątpliwości, które na tle tego przepisu się zrodziły i 

w doktrynie i w orzecznictwie. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo, zgłaszał się pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Dziękuję bardzo. Drodzy państwo chciałby zwrócić uwagę na taką oto kwestię. W art. 

2 w sposób niepełny mówi się o tym czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny – 

"orzeka o". I tutaj katalog jest niepełny, jest taki szczątkowy. W art. 4 znowu wraca się 

do tego, i powiada się: "Trybunał Konstytucyjny orzeka o". 

I rodzi się stąd pytanie, dlaczego te kompetencje trybunału nie są w jednym miejscu, 

rozbite są w dwóch różnych przepisach. To już z takiego punktu widzenia czysto 

redakcyjnego. No i oczywiście okazuje się, że artykuł czwarty już mówi precyzyjnie. 

O zadaniach, o kognicji Trybunału Konstytucyjnego, bardzo precyzyjnie mówi. 

Po co zatem art. 2, skoro potem czwarty jest bardzo precyzyjny - w odniesieniu do art. 

2. Myślę, że to rodzi pewne niejasności, ja już pomijam kwestię zwrotu, o których 
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mówiła pani profesor Pawłowicz, o hierarchicznej zgodności norm prawnych, bo 

rzeczywiście o tym w konstytucji nie ma mowy. W konstytucji jest mowa o tym, o 

czym jest mowa w projekcie ustawy w art. 4. 

Natomiast art. 2 czyni coś więcej niż w konstytucji. Jednocześnie rozbito na dwa 

przepisy to czym Trybunał Konstytucyjny winien się zajmować. Z punktu widzenia 

redakcyjnego rzeczywiście też skłaniałbym się do twierdzenia, że art. 2 wychodzi poza 

to, co jest w ramach konstytucji, dziękuję bardzo. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo, pani poseł Pawłowicz, i będziemy powoli zmierzać do końca. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Chciałam tylko tutaj panu profesorowi Tulei odpowiedzieć, że pan mówi, że właśnie 

to jest, że wstawienie tego określenia – orzeka o hierarchicznej zgodności norm 

prawnych wynika z tego, że były różnego rodzaju wątpliwości. Chcę powiedzieć, że 

jak są wątpliwości co do zakresu działania trybunału, to najpierw trzeba konstytucję 

zmienić, doprecyzować w konstytucji,  bo tu mamy określone pierwotne źródło 

kompetencji trybunału. A nie doprecyzowywać wbrew konstytucji w tym sensie, że 

przydawać nowe określenia, wątpliwe, niejasne precyzyjnie, dodając do 

konstytucyjnych, które tutaj są w art. 4, jeszcze jakieś  nowe, co do których, wbrew 

temu co pan profesor mówi, są wątpliwości w doktrynie, zwłaszcza po wejściu prawa 

Polski do Unii Europejskiej. I różne koncepcje multicentryczności, dwutorowości 

polskiego systemu prawa, autonomiczny system unijny, który nie podlega polskiemu 

trybunałowi itd. 

Więc jest to niezwykle niebezpieczne i nie wolno tego robić, to jest abecadło, którego 

na pierwszym roku studiów nas uczono. Dziękuję. 

Przewodniczący:  

Dziękuję. Proszę państwa, traktuję to trochę jako rozgrzewkę do dyskusji. Myślę, że 

będzie to ciekawa praca. Ja bym dzisiaj nie rozstrzygał, tak jak zapowiadałem na 

początku, bardziej po to, żebyśmy rozpoznawali własne pomysły i intencje. Dzisiaj nie 

przesądzałbym w ogóle o kształcie artykułu 1 czy 2, a proponuje żebyśmy wrócili do 

sprawy 3 kwietnia, lub nawet zawiesili tę sprawę. Bo być może, że lepiej czasami jest 

rzeczywiście odstawić to na chwilę, przejść do dalszych artykułów, i później do tych 
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spraw kontrowersyjnych wrócić, i w kontekście patrzenia na całość wtedy ustalić 

stanowisko. 

Dzisiaj zakończyłbym posiedzenie, bo to tak jak mówiliśmy, bardziej organizacyjne i 

w takim duchu trochę rozpoznawczym. Następne – tym, którzy nie byli wcześniej – 

będziemy pracowali w czwartki w okolicach godziny 9.00, następne spotkanie 3 

kwietnia, i później następne. Będzie to krótkie posiedzenie po świętach, ale też będę 

starał się tam zrobić posiedzenie podkomisji. Czy są jakieś uwagi do tego? Jeżeli nie 

ma to ja bardzo państwu serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo. 

 

 

 

 

 


