
Stenogram  

Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 

(druk nr 1590) (SPC, UST)  

 

Przewodniczący poseł Robert Kropiwnicki: 

Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Przepraszam za drobny poślizg.  

Czy mamy tę część, którą zrobiliśmy na ostatnim posiedzeniu? Czy to mamy 

ustalone w wersji drukowanej czy nie?  

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

W związku z tym, że państwo formalnie nie przyjmowali tych zmian, a 

podlegały one jedynie omówieniu ogólnemu, to my z naszej strony urobku nie 

przygotowaliśmy, bo ten urobek byłby zbieżny z tym, co znajduje się w tym 

przedłożonym projekcie z druku 1590. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, dobrze.  

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Natomiast omawianie skończyli państwo na art. 11, gwoli przypomnienia. 

Przewodniczący: 

Czyli teraz art. 12. Bo mamy te uwagi Biura Legislacyjnego, przy czym dzisiaj 

raczej bym też kontynuował w tym samym stylu, żebyśmy omówili te rzeczy, 

ale nie dlatego, że nie mamy większości, mamy większość, za chwilę będzie, 

proszę się nie martwić. Chciałbym, żebyśmy omówili kilka też węzłowych 

rzeczy, które nas czekają w rozdziale 3, bo tam jest kwestia trybu wyboru 

sędziów i też kwestia warunków, jakie muszą spełniać sędziowie. Mamy 

poprawki pani poseł Pawłowicz i one są państwu również dostarczone. I tak, 

żebyśmy przeszli dyskusję, a później rzeczywiście będziemy przechodzić do 

głosowań.  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=961638D487D918D2C1257CBA003B128D
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=961638D487D918D2C1257CBA003B128D
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=961638D487D918D2C1257CBA003B128D
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Proszę państwa, w takim razie witam bardzo serdecznie, witam pana prezesa 

Biernata, witam pana ministra Gronieckiego, witam pana ministra Łaszkiewicza, 

a wraz z osobami towarzyszącymi witam państwa posłów. Proszę państwa, 

możemy zacząć od art. 12. Pani poseł Pawłowicz nie zgłasza uwag do art. 12.  

Proszę pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jeśli chodzi o art. 12, który mówi, że prezesa Trybunału powołuje prezydent RP 

spośród 2 kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne, to mnie 

się wydaje, że prezydent powinien mieć większy wybór, to znaczy powinno mu 

się stworzyć możliwość wyboru spośród na przykład 3-4 kandydatów, ale 2 

kandydatów, to przepraszam, że tak powiem, ale można manipulować, można 

podstawiać osoby, które nie zadowolą też prezydenta, dlatego, że jak wiemy, nie 

jest notariuszem i pewien wybór powinien jednak mieć, czyli nie spośród 2 

kandydatów. Możemy dyskutować, myślę, że gdyby miał 4, a co najmniej 3, 

byłoby to… 

Przewodniczący: 

Proszę pamiętać, że Trybunał liczy tylko 15. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Nie szkodzi. 

Przewodniczący: 

Proszę pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Wydaje się, że stosuje się tę zasadę, że osoba władna do podejmowania decyzji 

wybiera spośród kilku, 2 kandydatów przedstawionych przez szersze ciało. 

Natomiast tu mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo wąskim gronem, bo tak, 

jak już pan przewodniczący wspomniał, w grę wchodzi 15 sędziów Trybunału, 

w związku z tym, to nie jest jakiś zbiór nieograniczony, bardzo szeroki, nie do 

okiełznania, więc wydaje się, że rzeczywiście nie ma powodów do tego, żeby 

prezydenta ograniczać w jego możliwościach, skoro ten krąg osób potencjalnie 
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uprawnionych nie jest aż tak kręgiem szerokim i wydaje się, że to byłoby 

zasadne, żeby pozostawić, co by nie powiedzieć, najważniejszej instytucji w 

państwie, głowie państwa, żeby nie ograniczać głowy państwa do 2 

kandydatów, ale pozostawić te 15. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Czy pan minister Łaszkiewicz się odniesie, czy pan prezydent 

ubolewa nad tym, że są tylko 2 kandydatury? 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Nie, nie ubolewa, natomiast proszę zauważyć, że zarówno w przypadku wyboru 

I prezesa Sądu Najwyższego, jak i wyboru prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, jest to zunifikowane i prezydent wybiera z 2. Tak jest 

również przy Trybunale. Gdybyśmy w tej chwili zmienili tę zasadę 

obowiązującą wszystkie władze sądownicze, to trzeba by uzasadnić, dlaczego 

Trybunał ma być inaczej potraktowany, jeżeli ustrojodawca uznał, że są to 3 

równorzędne władze sądownicze. W moim przekonaniu, ilość tych sędziów 

konstytucyjnych, w przypadku Trybunału 15, nie powinna grać roli w stosunku 

do 80 sędziów Sądu Najwyższego. Chyba że chcemy postawić Trybunał nieco 

wyżej, ale czy to będzie zgodne z konstytucją, to bym się zastanawiał w tym 

momencie.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jeśli można, to powiem, że jestem zdumiona tym, że pan zamiast bronić 

szerszych możliwości prezydenta właśnie przy wyborze wiceprezesów i prezesa 

przez prezydenta Rzeczypospolitej, że pan szuka tutaj różnego rodzaju 

uzasadnień, moim zdaniem, nietrafnych, i porównuje pan z sądami, dlatego że 

akurat Trybunał Konstytucyjny jest sądem, który uchyla wolę suwerena. I 

Trybunał Konstytucyjny, jakby nie patrzeć, ma charakter jednak polityczny, 

dlatego że wybierany jest przez ciało polityczne i gdybyśmy tak patrzyli w 
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sposób wyidealizowany, to Trybunał, poza prawnymi, podejmuje czysto 

polityczne decyzje swoimi wyrokami. Myślę, że właśnie dlatego, że ma skład 

polityczny, bo wynika z głosowania większości politycznej aktualnej w Sejmie, 

to sam skład Trybunału ma potem znaczenie, czyli osoby, które zasiadają w 

Trybunale mają potem znaczenie dla podejmowania końcowych wyroków. 

Wydaje mi się, że pan prezydent powinien mieć prawo do większego wyboru. 

Pan szuka uzasadnienia w konstytucji, nie musi być, to jest oczywiste. Nie 

możemy szukać unifikacji z innymi trybunałami i sądami, dlatego że Trybunał 

Konstytucyjny jest czymś wyjątkowym. To jest Trybunał, który obala wolę 

suwerena i my musimy wyszukiwać specyfiki i musimy podnosić rangę, i 

zwiększać standardy demokratyczne, a nie starać się ograniczyć, moim zdaniem, 

nietrafnie szukając w konstytucji, bo konstytucja tu się nie wypowie, to zależy 

od standardów. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Tylko jednym zdaniem, słusznie pan minister Łaszkiewicz zwrócił uwagę na 

ilość sędziów Sądu Najwyższego, na ilość sędziów Sądu Administracyjnego, 

rzeczywiście te liczby są nieporównywalne i tam można dopatrywać się również 

i z tego względu pewnego ograniczenia. Natomiast w odniesieniu do Trybunału, 

wydaje się, że właśnie zestawienie z Sądem Najwyższym, zestawienie z Sądem 

Administracyjnym wymaga innej oceny. Nie będę powielał argumentów, które 

już były tutaj użyte. Co by nie powiedzieć, jest to chyba, tak śmiem 

zaryzykować, jakkolwiek ten spór zawsze trwa, który sąd jest ważniejszy, ale 

jednak Trybunał Konstytucyjny, to Trybunał Konstytucyjny, co by nie 

powiedzieć.  

Przewodniczący: 
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Dziękuję. Zanim panu ministrowi oddam głos, jeszcze tylko chciałem zwrócić 

uwagę i może też zapytać pana prezesa Biernata, ilu zazwyczaj jest kandydatów 

na funkcję Zgromadzenia Ogólnego, jeżeli to nie jest tajemnicą?  

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Panie przewodniczący, dziękuję za oddanie mi głosu. Procedura jest taka, że 

wszyscy sędziowie mogą być potencjalnymi kandydatami, przeprowadza się 

głosowanie indykacyjne i następnie później głosowanie i wyłania się 2 

kandydatów, którzy są przedstawiani prezydentowi Rzeczypospolitej.  

Przewodniczący: 

Ale ilu jest kandydatów, 4, 5, spośród ilu wybieracie? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Potencjalnie mogą być wszyscy, natomiast raz uczestniczyłem w takich 

wyborach, to było w 2010 r., mówiąc szczerze, nie pamiętam, przypuszczam, że 

na początku głosy tam były rozstrzelone, mogło być tak, że ktoś tam miał jakiś 1 

głos, w czasie tego głosowania indykacyjnego, tego się nie da powiedzieć. 

Natomiast, jeżeli mogę jeszcze tylko dodać jedną rzecz do tej wcześniejszej fazy 

dyskusji na ten temat, to chciałem powiedzieć, że ten argument o jednolitej 

procedurze tutaj, to znaczy przedstawianiu 2 kandydatów w przypadku tych 3 

najwyższych sądów, wydaje mi się tutaj dosyć istotne, nie widzę powodu, żeby 

Trybunał tutaj był traktowany inaczej, jego rola konstytucyjna jest rzeczywiście 

inna niż Sądu Najwyższego czy NSA. Zastanawiałbym się, czy można tutaj 

mówić o obalaniu woli suwerena, bo to suweren w konstytucji powierzył taką 

rolę Trybunałowi. Natomiast, jakby nie było, to prezes Trybunału przecież nie 

jest organem, który wydaje orzeczenia. Prezes kieruje Trybunałem, także sama 

rola ustrojowa Trybunału, jego znaczenie dla kontroli hierarchicznej zgodności 

systemu prawa, tutaj akurat nie ma żadnego znaczenia. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan minister Łaszkiewicz. 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 
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Zdecydowanie nie mogę się zgodzić z tym, co powiedziała pani poseł 

Pawłowicz, że Trybunał jest organem politycznym. Nie jest organem 

politycznym, bo politycznym organem jest również przedstawiciel suwerena, 

czyli parlament. Jeżeli tak patrzymy, to wszystko jest polityczne, to oczywiście 

wtedy tak. Natomiast konstytucja wyraźnie sytuuje Trybunał tam, gdzie mamy 

do czynienia z obszarem prawnym. Ale proszę zauważyć, że jak się odbywa 

wybór, a mianowicie są zgłaszani kandydaci, ci, którzy w głosowaniu tajnym, i 

ci, którzy uzyskają najwięcej głosów, są przedstawiani. W tej sytuacji można 

byłoby uznać, że spośród tych 15, nie wiem, 7-8 będzie przedstawianych panu 

prezydentowi. To jest pytanie, czy w ogóle przedstawiać? A może pan 

prezydent wtedy będzie wybierał spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 

czyli tych 15? 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Panie przewodniczący, szanowni państwo, i to jest to kluczowe pytanie, które 

trzeba sobie na początku zadać, bo są dwie opcje, albo wybierać, żeby były 

wewnątrz wybory w Zgromadzeniu Ogólnym, i wtedy skłaniam się ku temu, 

żeby jednak to był wybór spośród 2 osób. Dlaczego, bo zapominamy o takiej 

istotnej funkcji, że przewodniczący Trybunału również jest przedstawicielem 

tego ciała i reprezentuje na zewnątrz i dobrze jest, kiedy taki przedstawiciel ma 

poparcie większości, bo to jest też istotne, że on jest popierany przez większość 

zasiadającą w Trybunale Konstytucyjnym, a osoba, która wygrywa takie wybory 

czy zajmuje 2 miejsce, bo tylko o takich spośród mówimy, ma w tym momencie 

poparcie większości członków Trybunału Konstytucyjnego, a mnie się wydaje, 

że to jest zawsze bardzo istotne, że ktoś, kto zostaje prezesem Trybunału ma 

wsparcie większości, bo to są też ludzie, oczywiście poza pełnieniem tych 

funkcji, też kierowanie ciałem kolegialnym i dobrze, że kiedy szef ma to 

przekonanie, że jest akceptowany przynajmniej przez większość, przez 
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wszystkich nie musi, ale przez większość, to jest ważne. I dlatego skłaniałbym 

się ku zostawieniu tego zapisu, który jest tutaj proponowany, bo z kolei też nie 

uważam, właśnie z tego powodu, żeby prezydent…, bo tu można się 

zastanawiać, ale uważam, że wybór z 15 tych osób przez prezydenta 

Rzeczypospolitej, to, co przed chwileczką mówiłem, to niweczy, wcale ta osoba, 

która nie ma najwyższego autorytetu, kierowałaby. I to wewnątrz, moim 

zdaniem, bardziej komplikowałoby pracę niż pomagało w tej pracy Trybunału 

Konstytucyjnego. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Zanim pani poseł Pawłowicz, dwa zdania w dyskusji, rzeczywiście, proszę 

zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę funkcja pana prezydenta, wyboru jest to 

trochę potwierdzeniem wyboru przez Zgromadzenie Ogólne, czyli te osoby mają 

najmocniejszą legitymację do kierowania Trybunałem i do reprezentowania. I 

rzeczywiście prezes Trybunału jest jednak szefem Trybunału, jest szefem 

sędziów, jest szefem też wszystkich pracowników Trybunału. I dobrze jest, 

jeżeli większość Zgromadzenia czy większość sędziów, którzy zasiadają w 

Trybunale, zgadzają się, że to ma być ich szef, bo bez tej legitymacji bardzo 

ciężko jest kierować jakąkolwiek instytucją. I teraz, jeżeli poszlibyśmy w tym 

kierunku, że 3-4 na przykład, bo to już dzisiaj możemy sobie wyobrazić, że 

załóżmy stosunek głosów jest 10:5, albo 12:3 i może się zdarzyć oczywiście, że 

pan prezydent wybierze tego, który miał 3 głosy na Zgromadzeniu Ogólnym, i 

ciężko to sobie wyobrazić, ale jest to oczywiście możliwe. Ale teraz, jeżeli 

zwiększymy tę liczbę do 3-4 reprezentantów, o których mówi pani poseł 

Pawłowicz, to będzie oznaczało, że na pewno kandydat o najniższej ilości 

głosów, to będzie 2, 3, max 4 głosy, czyli będzie to słaba legitymacja 

wewnętrzna w Trybunale, i tego raczej powinniśmy unikać. Dlatego jednak 

jestem za tym, żebyśmy zostawili te 2 osoby.  

Pani poseł Pawłowicz i pan mecenas z Biura Legislacyjnego. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 
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Chcę powiedzieć, żeby nie dyskutować o tym, o czym nie mówiliśmy, bo wiem, 

żeby pokazać absurdalność mojej poprawki, to pan sędzia Biernat właśnie 

mówi, że spośród 15 osób, ktoś inny powtarza. Przecież nie mówiłam o 

propozycji 15 osób, tylko mówię o propozycji 3-4 osób, możemy powiedzieć, że 

3 osób.  

Przewodniczący: 

To mówił pan minister Łaszkiewicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

A właśnie, to przepraszam kolegę Staszka Biernata, ale i tak jeszcze się 

policzymy nie raz, co nie, więc do pana ministra Łaszkiewicza. 

Przewodniczący: 

Mam nadzieję, że to nie była groźba karalna. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Nie, my się znamy z panem sędzią, więc możemy sobie pożartować. Więc chcę 

powiedzieć, że takie wyjaskrawianie i mówienie rzeczy, których wcale nie 

mówiłam, to służy tylko temu, żeby nakierować dyskusję na zły tor. Mówię o 3 

kandydatach. Nie można robić założenia, że będzie to na pewno osoba, która nie 

ma legitymacji i nie będzie się cieszyła szacunkiem, bo podejrzewam, że wyniki 

głosowania mogą się różnić 1, 2 głosami i wcale nie świadczy o tym, tym 

bardziej że sam wybór do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli przyjmujemy tutaj, 

że są to osoby najbardziej godne zaufania i spełniające wymogi, również 

etyczne, nie możemy zakładać, że to będą osoby, które będą tak znienawidzone 

czy bardzo nielubiane, że nie będą zasługiwały na to, żeby być prezesem. Ale 

poza wszystkim, tu nie chodzi o to, jak koledzy ocenią, bo zawsze w każdej 

grupie, zwłaszcza, jak wybór – jeszcze raz powtórzę – ma charakter polityczny, 

mogą być różnice, ale tu chodzi o prezydenta i pan minister powinien bronić, i 

moim zdaniem, właśnie działać w kierunku takim, żeby zwiększać możliwości 

oddziaływania prezydenta m.in. na skład i na to, kto przewodniczy Trybunałowi. 

To nie jest tak, że prezes Trybunału właściwie żadnych czynności nie wykonuje. 
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Dobrze wiemy, że wykonuje i kieruje tokiem prac, bardzo często ma to istotne 

znaczenie dla kolejności spraw, wyznaczać może składy dla poszczególnych 

spraw, sprawozdawców itd. Myślę, że stworzenie prezydentowi – jeszcze raz 

powiem – nie spośród 15, nie sprowadzajmy do absurdu, ale to też nie byłby 

absurd, ale właśnie 3 kandydatów, zwiększyłoby to uprawnienia prezydenta w 

tym zakresie. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan mecenas, bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Dziękuję. W kontekście tej dyskusji, którą państwo prowadzą, chciałbym 

zwrócić uwagę na przepis art. 194 ust. 2 konstytucji, z tego przepisu wynika, że 

ustawodawca zwykły jednak został ograniczony przez ustawodawcę 

konstytucyjnego, znaczy, po pierwsze, z przepisu wynika, że przedstawiani 

przez Zgromadzenie mają być kandydaci, a więc musimy założyć, że musi być 

co najmniej 2. Po drugie, ustrojodawca przewidział konkretną rolę dla 

Zgromadzenia Ogólnego, którego zadaniem jest przedstawienie kandydatów, a 

więc nie może być mowy w tym przypadku o wyborze przez prezydenta spośród 

wszystkich sędziów Trybunału. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Rozumiem, że mamy tu różnicę poglądów, ale chciałem 

jeszcze zapytać, bo w jednej z opinii, chyba prof. Chmaja pojawiła się ta 

propozycja, co do kadencyjności prezesa i wiceprezesa Trybunału, nad tą 

propozycją państwo posłowie się zastanawialiście. Propozycja, żeby 

wprowadzić kadencyjności prezesa i wiceprezesa Trybunału, osobiście uważam, 

że to jest interesujące, ale chciałbym też państwa zapytać o zdanie? Pan poseł 

Dera, bardzo proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 

Tutaj jest to ograniczenie kadencyjności sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Proszę zwrócić uwagę, że kadencja trwa 9 lat, i to jest to ograniczenie. Nie 
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przypominam sobie, żeby ktoś był pełne 9 lat prezesem Trybunału 

Konstytucyjnego, chyba takiego przypadku nie było, z tego, co pamiętam. Czyli, 

żeby zostać prezesem Trybunału, mieć ten autorytet, to potrzeba 3, 4 mniej 

więcej lat, żeby zostać wybranym, to zostaje 4-5 lat na to, żeby pełnić tę funkcję 

i w ten sposób, mnie się wydaje, że problem sam się rozwiązuje w sposób 

praktyczny do tej pory i myślę, że nie ma co tutaj tworzyć sztucznej 

kadencyjności. To jest moje zdanie i moje doświadczenie, jak patrzę na 

Trybunał Konstytucyjny. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan minister Łaszkiewicz, bardzo proszę. 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

W sposób oczywisty tak, proszę zauważyć, że tryb wyboru sędziów 

konstytucyjnych nie jest czasowo jednolity. Oni są powoływani w różnych 

okresach. Nie ma takiego przypadku, żeby raptem świeżo powołany, został 

prezesem, bo prezes jest jakiś. Chyba że w tym samym czasie odchodzi prezes, 

ale nie sądzę, żeby sędziowie akurat wybierali osobę świeżo przyjętą do grona 

sędziów konstytucyjnych na prezesa. W związku z tym nie ma sensu robić 

następnego jeszcze zamieszania, oczywiście jakiś tam zamysł pan prof. Chmaj 

miał, trudno mi powiedzieć, jaki, coś miał na uwadze, ale chyba do końca tego 

nie przemyślał.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo.  

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Z uwagą wysłuchałam tego, co pan minister i co pan poseł mówili i muszę 

przyznać, że wolałabym, żebyśmy zostali przy tych rozwiązaniach, które mamy, 

bo przecież to tak nie jest, że ktoś przychodzi i zostaje prezesem i jest przez cały 

okres swego urzędowania. Więc myślę, że niepotrzebnie byśmy komplikowali. 

To jakby miał być, 3, 4, znowu byśmy się kłócili o to, jakby to miało wyglądać. 

Więc chyba nie ma takiej potrzeby. 
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Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać o tę koncepcję, czyli, co do art. 12, 

będziemy go rozstrzygać głosowaniem. Pan mecenas bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Pozostanę przy art. 12 przez chwilę, chciałbym zwrócić państwu uwagę na jedną 

kwestię, która pojawiła się też w jednej z opinii zamówionej do projektu, 

mianowicie wnioskodawcy proponują zmianę obecnie obowiązującej formuły, 

mianowicie, kiedy jest mowa o przewodniczeniu obradom, obecna ustawa 

wskazuje, że obradom przewodniczy sędzia najstarszy wiekiem, wnioskodawcy 

proponują, aby obradom przewodniczył sędzia o najdłuższym stażu w 

Trybunale. I tu chciałbym zwrócić państwu uwagę na pewne wątpliwości, które 

mogą się pojawić w praktyce, patrząc na obecny skład Trybunału, możemy 

wskazać, że mamy 3 sędziów, którzy legitymują się jednakowo najdłuższym 

stażem w Trybunale, co do dnia, 3 sędziów zostało powołanych 27 października 

2006 r., w związku z tym w takiej sytuacji bez dookreślenia jakiegoś tego 

przepisu, byłaby wątpliwość, kto ma przewodniczyć obradom.  

Przewodniczący: 

Zgadzam się z panem mecenasem, bo to w kilku miejscach się pojawia w 

ustawie i raczej wróciłbym do mechanizmu najstarszy wiekiem. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Alternatywnym rozwiązanie może być doprecyzowanie tej formuły, jeżeli 

rzeczywiście, zdaniem wnioskodawców, istotne jest to, aby nie tyle wiek 

predestynował tutaj do przewodniczenia obradom, ale to doświadczenie w 

składzie Trybunału, można doprecyzować, że to ma być sędzia najstarszy 

wiekiem spośród sędziów o najdłuższym stażu. 

Przewodniczący: 

Ale trochę inaczej, bo tu chodzi o to, żeby było oczywiste kto prowadzi, bo w 

sytuacjach nadzwyczajnych – proszę pamiętać – to nie jest w normalnej pracy, i 

w sytuacjach takich lekko kryzysowych czy nadzwyczajnych, powinno być 
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oczywiste, kto prowadzi w danym momencie. Nie powinniśmy wtedy 

wprowadzać wątpliwości, czy pan X czy pani Y powinna prowadzi. Także tę 

uwagę przyjmuję i uważam, że powinniśmy ją przyjąć. 

Pani poseł Pawłowicz bardzo proszę. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Chciałam jeszcze doprecyzować do tego art. 12, że jeśli można, to poprawkę, 

którą zgłaszam, to chodzi o to, żeby prezydent miał wybór spośród nie 2, ale 3 

kandydatów, nie 4 już, tylko spośród 3 kandydatów przedstawionych przez 

Zgromadzenie Ogólne. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Pan mecenas. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadoń: 

I jeszcze jedna wątpliwość dotycząca art. 12, konkretnie ust. 5, to rozwiązanie 

zachowuje, co do zasady, koncepcję, która jest określona w obecnie 

obowiązującej ustawie, natomiast chcielibyśmy dopytać, czy rzeczywiście 

intencja jest taka, aby w sytuacji, kiedy Zgromadzenie Ogólne dokonuje wyboru 

kandydatów na wiceprezesa, a prezes jest w Trybunale, jest urzędujący prezes, 

czy w takiej sytuacji także obradom Zgromadzenia Ogólnego ma przewodniczyć 

nie prezes, a sędzia najstarszy wiekiem czy sędzia o najdłuższym stażu. Bo 

jeżeli w ust. 5 odeśle się do ustępów od 1 do 4, to będziemy mieli sytuację, 

kiedy Zgromadzenie Ogólne dokonujące wyboru kandydatów na wiceprezesa 

Trybunału Konstytucyjnego, takiemu zgromadzeniu będzie przewodniczył 

sędzia najstarszy wiekiem, mimo że będzie urzędujący prezes w Trybunale.  

Przewodniczący: 

Pan prezes Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

To jest rozwiązanie, które z jednej strony jest ustrojowo istotne, a z drugiej 

strony, występuje w praktyce co 9 lat czy co kilka lat, więc nie jest to takie 

codzienne doświadczenie trybunalskie. W moim przekonaniu, nie ma żadnych 
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przeszkód, żeby ten przepis pozostał tak jak teraz jest, ponieważ jeżeli 

przewodniczącym będzie prezes, to zawsze może powstać podejrzenie, że prezes 

chce sobie w jakiś sposób dobrać swojego zastępcę. Natomiast, jeżeli 

przewodniczącym będzie sędzia o najdłuższym stażu czy wieku, to wtedy takich 

podejrzeń nie będzie. Wydaje mi się w ogóle, że to jest zagadnienie nie takie 

znowu szalenie istotne, na tyle, żeby zmieniać dotychczasowe rozwiązania 

polegające na tym, że do procedury wyboru wiceprezesa stosuje się te same 

zasady, co do wyboru prezesa. Nie widzę jakichś mocnych racji za tym, żeby ten 

przepis zmieniać, wręcz nie widzę żadnych racji.  

Przewodniczący: 

Zanim udzielę głosu, chcę jeszcze dopytać, czy sędzia najstarszy wiekiem lub 

najstarszy stażem, on też może kandydować, czyli on ma bierne prawo 

wyborcze? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Oczywiście. 

Przewodniczący: 

A prezes już nie, i to jest pod tym względem… 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

To nie jest żadną przeszkodą. Funkcja przewodniczenia tutaj jest funkcją 

porządkową, proceduralną. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pan poseł Dera, bardzo proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 

Panie przewodniczący, szanowni państwo, rozumiem, że był taki zwyczaj, ale 

mamy też art. 13, gdzie prezes kieruje pracami Trybunału, i w momencie, kiedy 

jest już tym prezesem, wybór wiceprezesa jest…, wiem, że to robi 

Zgromadzenie Ogólne też, bo to jest istotne, ale wydaje mi się, że to, co tutaj 

przed chwileczką pan powiedział jest ważne. Dla mnie lepszym rozwiązaniem 

jest, jeżeli pracami kieruje prezes, który wiadomo, że nie będzie wybierany na 
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funkcję wiceprezesa i to jest czytelniejsze, niż ktoś, kto prowadzi i jednocześnie 

się o to ubiega, bo to może tak naprawdę budzić wątpliwości, że wykorzystał ten 

moment, że przewodniczy, zyskał dzięki temu sympatię, a tak prowadzenie 

przez prezesa Trybunału nikt nie jest w stanie tutaj zarzucić, że kogokolwiek 

preferuje, bo wybory są tajne. Więc wydaje się, że rozwiązaniem byłoby 

zapisanie tutaj w tym pkt 5 - do wiceprezesa Trybunału stosuje się ust. 1, 2 i 4, z 

wyłączeniem ust. 3, i sprawa byłaby jasna i nie budząca najmniejszych 

wątpliwości. Mnie się wydaje, że przyszłościowo to jest lepsze rozwiązanie niż 

to, żeby tym obradom przewodniczył najstarszy wiekiem sędzia Trybunału. 

Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Dziękuję bardzo. Chciałem się przychylić właśnie do tego głosu, że jednak 

powinniśmy ustalić, że do czasu wyboru prezesa Trybunałem kieruje sędzia 

najstarszy wiekiem, a nie stażem. Z tym stażem mogą się wyłaniać w praktyce, 

jak się okazuje, problemy, jak te staże liczyć. Poza tym tego rodzaju zasada 

obowiązuje przecież również w przypadku wyboru marszałka Sejmu, marszałka 

Senatu, też nie mówimy o stażu parlamentarnym, tylko mówimy o wieku.  

I kolejna rzecz, dość dziwnie wyglądałoby to, gdyby wybierano wiceprezesa i 

na podstawie pkt 3 prezes Trybunału byłby odsunięty, siedziałby z boku, ten, 

który ma formalnie kierować i przewodniczyć pracom Trybunału, jednocześnie 

nie może kierować pracami w tym czasie. Sądzę, że jest to sytuacja dość 

przejściowa i jednak byłoby dobrze, gdyby pozostało tak: - przewodniczy do 

czasu wyboru prezesa najstarszy wiekiem i w sytuacji, kiedy wybierani są 

wiceprezesi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kierował pracami prezes już 

wybrany.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan prezes Biernat chciał zabrać głos w tej sprawie. 
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Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

To nieporozumienie, tu nie chodzi o kierowanie pracami, tu chodzi o kierowanie 

posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego. Mogę tylko powiedzieć na podstawie 

mojego dotychczasowego doświadczenia i doświadczenia kolegów, że prezes 

nie czuje się źle, ani dziwnie, kiedy siedzi na Zgromadzeniu Ogólnym i akurat w 

tym punkcie przewodniczy sędzia inny. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Proszę pani poseł Sekuła-Szmajdzińska. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Chcę tylko zwrócić uwagę na tę bardzo ważną kwestię dla mnie, czyli to bierne 

prawo wyborcze. Moim zdaniem, to jest klucz, o którym musimy pamiętać, że 

to jest najważniejszą rzeczą, że osoba, która kieruje może być kandydatem, więc 

żeby to uprościć i to wyeliminować będzie najprościej, jeśli prezes, który jest 

tym prezesem. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Mam prośbę do pana mecenasa o przygotowanie poprawki, 

którą będziemy głosować czy przyjmiemy w odpowiednim momencie.  

Przechodzimy w takim razie do art. 13. Czy mamy uwagi do art. 13 w tej 

wersji? Nie widzę. Czyli rozumiem, że będziemy mogli go przyjąć w tej wersji, 

która jest. Dziękuję. 

Art. 14, o projekcie dochodów i wydatków Trybunału. Czy mamy uwagi do art. 

14? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Art. 15. Rozumiem, że nie ma uwag, będziemy mogli przyjąć. Dziękuję. 

Rozdział 3 – sędziowie Trybunału. Co do tytułu rozdziału? Rozumiem, że nie 

ma uwag.  

Art. 16 – sędzia Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i 

podlega tylko konstytucji. Nie ma uwag.  

Art. 17. Pani poseł Pawłowicz, bardzo proszę. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 
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Jeśli można, ust. 1 jest całkowicie zgodny z konstytucją i tu żadnej zmiany nie 

proponujemy. Natomiast jeśli chodzi o ust. 2 w brzmieniu: - sędziów Trybunału 

wybiera indywidualnie Sejm na 9-letnią kadencję bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby głosów. Ponowny 

wybór do Trybunału jest niedopuszczalny. Chciałam powiedzieć, że art. 194 

konstytucji mówi tylko, że jest to powtórzenie, ale jest dodana nowa 

okoliczność, o której w konstytucji nie ma mowy, mianowicie, że wybiera 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 

liczby głosów itd., w konstytucji nie ma o tym mowy, tylko że wybiera Sejm na 

9 lat spośród i że jest niedopuszczalny ponowny wybór. Moja propozycja jest 

taka, którą zresztą na piśmie panu przewodniczącemu złożyliśmy, żeby nadać 

brzmienie ust. 2: - Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie Sejm na 9-letnie 

kadencji, o ile w ogóle taki przepis jest potrzebny, bo konstytucja już o tym 

wyraźnie mówi, ale jeśli to zostanie przegłosowane, że ma być, to jednak 

powinno być to – moim zdaniem – wierny zapis wymogów przewidzianych w 

konstytucji bez dodatkowych ograniczeń, które tutaj próbuje się dołączyć, czyli 

sędziów Trybunału wybiera się indywidualnie na 9-letnie kadencje. I 

proponujemy również, żeby dodać ust. 3 w tym artykule, mianowicie… 

Przewodniczący: 

Ale tego nie mamy w poprawce. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jest w pkt 5. 

Przewodniczący: 

Ok, tak, jest w pkt 5. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

W pkt 5, który mówi o wygaśnięciu mandatu sędziego Trybunału i chodzi o to, 

że to uprawnienie przewidziano m.in. dla Zgromadzenia Ogólnego i chodzi o to, 

żeby pozostawić zasadę, że ten kto wybiera, ten składa z urzędu i żeby 

wszystkie sytuacje wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego 
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należały do Sejmu. Sejm wybiera i również Sejm w każdej sytuacji, nie powinno 

to stanowić kłopotu, ponieważ przy Trybunale Stanu składa się i powołuje się i 

to są jednostkowe, rzadkie sytuacje, więc żeby taką kompetencję odebrać 

Zgromadzeniu Ogólnemu i żeby zmienić potem odpowiednio art. 41 ust. 2, tzn. 

skreśla się ostatnie dwie linijki, czyli kompetencja wygaśnięcia mandatu będzie 

należeć do Sejmu. Ust. 3 brzmiałby: - Sejm stwierdza wygaśnięcie mandatu 

sędziego Trybunału w przypadku zrzeczenia się urzędu, zrzeczenia się statusu 

sędziego w stanie spoczynku, skazania prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

postępowanie skarbowe i prawomocnego orzeczenia o złożeniu sędziego 

Trybunału z urzędu. To należy zdaje się do Zgromadzenia Ogólnego, jeśli 

dobrze pamiętam, ale stwierdzenie wygaśnięcia mandatu powinno należeć do 

Sejmu, który uchwałą…, dlatego proponuję, ponieważ to należało do prezesa, 

stwierdzenie wygaśnięcia mandatu, więc my uważamy, że wszystkie przypadki 

wygaśnięcia mandatu sędziego powinny należeć do Sejmu. Dlatego mówię o 

tym art. 41, ponieważ ten artykuł daje prezesowi takie prawo, który mówi, że 

wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału w skutek śmierci, stwierdza prezes w 

drodze w postanowienia. 

Przewodniczący: 

Ale proszę zobaczyć też ust. 2. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Dobrze. Ale wygaśnięcie mandatu stwierdza także prezes w przypadku 

prawomocnego orzeczenia złożenia sędziego Trybunału z urzędu. O wyłączeniu 

przypadku, o którym mowa, przekazuje to marszałkowi, ale przypisane to 

zostało kompetencji prezesa.  

Przewodniczący: 

Rozumiem intencję, że pani prof. Pawłowicz proponuje, żeby wszystkie 

wygaśnięcia stwierdzał Sejm. W projekcie mamy w ten sposób, że w przypadku 
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śmierci, stwierdza prezes. W przypadku zrzeczenia się z urzędu, w przypadku 

zrzeczenia się statusu sędziego w stanie spoczynku… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Też prezes. 

Przewodniczący: 

Nie. Zgromadzenie Ogólne po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, i 

to jest art. 41 ust. 2. projektu. 

Proszę poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

W art. 41 ust. 2 są wymienione cztery przypadki, kiedy wygaśnięcie jest 

przypisane do kompetencji prezesa Trybunału. I te kompetencje, które są w tym 

artykule przypisane prezesowi, chcemy, żeby były przypisane Sejmowi.  

Przewodniczący: 

Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

To jest zagadnienie o ogromnej wadze ustrojowej, wręcz konstytucyjnej, 

mianowicie wiadomo jest, że Trybunał Konstytucyjny wchodzi w skład władzy 

sądowniczej i jest odseparowany od władzy ustawodawczej. Oczywiście to nie 

jest takie oddzielenie pełne, bo sędziowie, jak mówiliśmy przed chwilą, są 

powoływani przez Sejm, ale następnie rola Sejmu, taka kreacyjna, powinna się 

kończyć. Taka zmiana czy stwierdzenie okoliczności o których mowa obecnie 

jest w tym art. 41 ust. 2 projektu, otóż czy to stwierdzenie należałoby do 

Trybunału Konstytucyjnego, do Zgromadzenia Ogólnego czy do Sejmu, ma 

bardzo podstawowe znaczenie. W przypadku, kiedy decyduje o tym 

Zgromadzenie Ogólne, tak, jak to przewiduje projekt, to wtedy wszystko 

odbywa się w ramach władzy sądowniczej, bez udziału władzy ustawodawczej. 

Natomiast, gdyby takie kompetencje miał Sejm, organ stricte polityczny, to 

wówczas, pomijając to, że zostałaby wyraźnie złamana tutaj zasada 

odseparowania tych dwóch władz w takiej kwestii, ale po drugie, można sobie 
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wyobrazić, że z jakichś względów taka uchwała Sejmu mogłaby być różna, 

krótko mówiąc. Niektóre z tych okoliczności, o których tutaj mowa jest w art. 

41 ust. 2, mogłyby zostać pominięte czy nie wzięte pod uwagę przez Sejm. 

Podczas, kiedy w sytuacji, kiedy decyduje o tym Zgromadzenie Ogólne 

Trybunału, a więc składające się z sędziów, rola tego stwierdzenia dotyczyłaby 

tylko faktów, czy ktoś się zrzekł skutecznie urzędu itd., czy został skazany 

prawomocnym wyrokiem, krótko mówiąc sędziowie działaliby tak, jak działają 

sędziowie. Podczas, kiedy oddanie tego władzy ustawodawczej, łączyłoby się z 

bardzo realnym niebezpieczeństwem, że względy brane pod uwagę przez Sejm 

miałyby też inną naturę. Pomijam już to, że należałoby wtedy stworzyć 

specjalną procedurę w Sejmie do rozstrzygania tych kwestii. Czyli, jeśli mogę 

wyrazić opinię w imieniu Trybunału, bylibyśmy przeciwni dokonywaniu takiej 

zmiany - jeszcze raz powtarzam - o zasadniczym konstytucyjnym znaczeniu. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan minister Łaszkiewicz. 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Myślę, że warto spojrzeć na komentarz do obecnej ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym, gdzie wyraźnie autorzy stwierdzają, że Sejm odwołuje członka 

Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, i 

takie rozwiązanie było 1985 r. i mogło stwarzać – jak piszą autorzy – zagrożenie 

niezawisłości sędziów ze względów niewygodnych politycznie. A ponieważ jest 

to – tak, jak pani poseł była łaskawa powiedzieć – organ polityczny, więc może 

się wdać w obszar prawny niepotrzebnie polityka. Dlatego zmiany w nowej 

ustawie pod rządami nowej konstytucji poszły w tym kierunku, żeby to było 

utrzymane już we władzy sądowniczej czyli w Trybunale Konstytucyjnym.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 
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Dotykamy bardzo ciekawego zagadnienia, bo z jednej strony i pan prezes 

Biernat ma rację i pani poseł Pawłowicz ma rację. Jedno trzeba rozdzielić, 

rzeczywiście mówimy w przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego, na przykład 

zrzeczenia się, tam się najpierw przeprowadza stosowne postępowanie 

wyjaśniające, i tutaj nie wyobrażam sobie sytuacji, w której postępowanie 

wyjaśniające prowadziłby Sejm, to trzeba zdecydowanie oddzielić i to 

oczywiście powinno zostać w kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, czyli cała 

ta procedura musiałaby zostać w Zgromadzeniu, bo inaczej sobie nie 

wyobrażam, nigdy nie poprę takiej poprawki, która by to postępowanie 

wyjaśniające przerzucała do Sejmu. Natomiast problem natury doktrynalnej, i 

wyłączając tutaj kwestię postępowania wewnętrznego, organ, który powołuje i 

stwierdza, bo to jest kompetencja organu powołać sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego, to ten sam organ – moim zdaniem – ma takie same 

kompetencje stwierdzić, że mandat wygasł, czy z tych powodów, które tutaj są 

ustawowo przeprowadzone. Organ, który powołał, ten sam organ wygasił, 

oczywiście po przeprowadzeniu całej procedury z uwzględnieniem tego, co tutaj 

mówiłem, i to w żaden sposób nie kłóci się, mimo że jest to ciało polityczne, 

ono tylko stwierdza, czyli organ, który powołał, jednocześnie stwierdza, że 

wygasł ten mandat, i to byłoby stwierdzenie Sejmu, czyli organu, który jest 

uprawniony do powołania – moim zdaniem – tak samo jest uprawniony do 

wygaszenia, ale w sensie technicznym, nie w sensie proceduralnym. Jeżeliby to 

się oddzieliło, to uważam, że wcale nie byłoby żadnym foux pas ani błędem, ani 

jakimkolwiek naruszeniem systemu prawnego, że organ, który powołuje, 

jednocześnie stwierdzałby wygaśnięcie mandatu, ale z tym zastrzeżeniem, o 

którym wcześniej powiedziałem. 

Przewodniczący: 

Dobrze. Zanim oddam głos, chciałem tylko zwrócić uwagę, że jeżeli dobrze 

pamiętam, to chyba nie ma do tej pory przypadku, w którym Sejm stwierdzałby 

wygaszenie jakiegokolwiek mandatu, a trochę różnych osób Sejm powołuje do 



 21 

różnych instytucji. I tutaj rzeczywiście prowadzenie dyskusji w Sejmie nad tym, 

czy ktoś słusznie złożył rezygnację czy nie złożył, moim zdaniem, nawet może 

obniżać rangę i powagę Sejmu. Sejm deleguje i kończy się rola Sejmu, po to to 

jest, żeby to było jednokierunkowe, że jest odcięcie od władzy ustawodawczej, 

żeby już w żaden sposób sędziowie nie zależeli od Sejmu, żeby przeciąć to 

jednoznacznie, że to jest przejście w jedną stronę tylko, żeby nie wracała w 

żaden sposób zależność. A tutaj trochę żeśmy, jak w 1986 r. próbowali, a tu 

Sejm jeszcze będzie trzymał za togę sędziów, że może zawsze szarpnąć i żeby 

wrócili. Wolałbym, żebyśmy tego jednak nie robili. 

Pan minister Łaszkiewicz ad vocem, pan poseł Piotrowicz i pani poseł 

Pawłowicz później. 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, że ustrojodawca zakłada w sposób 

celowy taką formułę powołania w jedną stronę tylko. Identycznie jest z 

prezydentem i z powoływaniem sędziów sądów powszechnych. Prezydent 

powołuje sędziego sądu powszechnego i na tym się jego rola kończy. 

Środowisko jego usuwa i prezydent dostaje tylko informację, że został taki i 

inny wydalony. Natomiast celowo ustrojodawca oddzielił ten moment władzy 

sądowniczej od władzy wykonawczej czy ustawodawczej.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pani poseł Szmajdzińska prosi. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Przepraszam, bo ja muszę na 20 minut wyjść, tylko chciałam słowo powiedzieć, 

jak dochodzimy do kwestii technicznych, nie bardzo sobie wyobrażam, co 

techniczne głosowanie, nietechniczne, mówię o Sejmie w tej chwili. Głosowanie 

jest zawsze głosowaniem w Sejmie i różnie ono może… 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Może przegrać. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 
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Oczywiście. Więc bym tego tak nie określała, że to miałaby być czynność 

techniczna, głosowanie jest głosowaniem, ocena jest oceną, więc nie wiem, czy 

to jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że ta motywacja, o której 

panowie mówili, do mnie absolutnie trafia i to jest zrozumiałe, że to jest ta 

czynność powołanie i koniec, i zamykamy. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

A co będzie, jak Sejm nie przyjmie zrzeczenia z urzędu. 

Przewodniczący: 

Pan poseł Piotrowicz, bardzo proszę. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Dziękuję bardzo. Rzeczywiście dyskusja dosyć się krystalizuje w kierunku 

określonych rozwiązań. Natomiast nam przyświecała troska przede wszystkim o 

pewien status, powołuje, odwołuje. Nie dostrzegałbym tych niebezpieczeństw, o 

których mowa, że oto władza polityczna będzie się mieszać, bo jeżeli 

zobaczymy, jakich sytuacji dotyczy wygaśnięcie mandatu sędziego, to wydaje 

się to być rzeczą oczywistą i bezsporną zrzeczenia się z urzędu. Jak sędzia 

zrzekł się urzędu, to sobie nie wyobrażam innej decyzji. Jeżeli sędzia zrzekł się 

stanu spoczynku, to też trudno, żeby wbrew jego woli rozstrzygać. Jeżeli został 

skazany prawomocnym wyrokiem, to jest tylko kwestia zbadania, jest 

prawomocny wyrok i konsekwencje przewidziane w ustawie. Nieco inaczej 

wygląda sytuacja w pkt 4, kiedy jest prawomocne orzeczenie o złożeniu 

sędziego Trybunału z urzędu, tu rzeczywiście toczy się wcześniej postępowanie 

wyjaśniające, które jest prowadzone przez Zgromadzenie Ogólne i jest 

podejmowana uchwała. Myślę, że tu mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, 

jeżeli te pierwsze trzy punkty są już całkowicie niekontrowersyjne, oczywiste, 

pkt 4 może pewne wątpliwości nasuwać. Natomiast trudno też przejść do 

porządku dziennego, jeżeli Sejm ma wygaszać mandat, to rzeczywiście 

odbędzie się to w drodze głosowania i czasami to głosowanie może przebiegać 

różnie. I wtedy byśmy mieli dopiero sytuację skomplikowaną, kiedy sędzia 
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zrzekł się urzędu, a Sejm z takich czy z innych względów, bo się kilku posłów 

pomyliło, zagłosowałby inaczej. Rzeczywiście sytuacja mogłaby się 

skomplikować. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jednak podtrzymuję swoje wcześniejsze stanowisko i chcę powiedzieć, że 

zgodnie z zasadą przyjętą powszechnie, organ, który powołuje, może również 

złożyć z urzędu, i chodzi tutaj nie o to, żeby przenieść te wszystkie procedury do 

Sejmu i żeby powołać jakąś komisję, która się będzie zajmowała zdejmowaniem 

czy prowadzeniem postępowań wyjaśniających, zdejmujących sędziów 

Trybunału z urzędu, absolutnie nie o to chodzi. Wystarczy, jeśli takie 

postępowanie będzie przeprowadzone wewnątrz przez Zgromadzenie Ogólne 

czy przez prezesa postanowienie o śmierci i zostanie odpowiedni wniosek 

przekazany do Sejmu. Nie jest to żadna wielka czynność, która naruszałaby 

jakieś standardy demokracji i status Trybunału, kiedy Sejm przyjmie uchwałę o 

złożeniu z urzędu. Natomiast ten pkt 4, o którym mówił pan poseł Piotrowicz 

przed chwilą, ale prowadzenie postępowania wewnątrz Trybunału przez 

Zgromadzenie Ogólne, może budzić pewne wątpliwości, tym bardziej że – 

jeszcze raz podkreślę – w Trybunale Konstytucyjnym są osoby, które z różnych 

środowisk politycznych pochodzą i – w moim przekonaniu – musi się stworzyć 

tym osobom możliwość odwołania niejako czy oddania się osądowi Sejmu, 

który technicznie zakończy procedurę, dlatego że dla tych sędziów, którzy 

właśnie wskutek wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w Trybunale, dla 

nich Sejm będzie w cudzysłowie rodzajem instancji odwoławczej. Nigdy nie 

wiemy, w jaki sposób będzie prowadzone postępowania i możemy oczywiście 

wierzyć, tam są osoby zacne, szlachetne, natomiast akurat postępowanie 

wyjaśniające może budzić pewne wątpliwości, bo głosowania mogą być różne 

wewnątrz i sędzia taki może być złożony z urzędu mając głębokie poczucie 
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niesprawiedliwego orzeczenia, siedzą wszędzie ludzie. Więc uważam, że 

zostawienie tej technicznej – jeszcze raz powiem – czynności, która odbędzie się na 

wniosek pochodzący z samego Trybunału bądź od prezesa, bądź od Zgromadzenia 

Ogólnego, da zwłaszcza w art. 41 ust. 2 pkt 4, da sędziemu, wobec którego wewnątrz 

postępowanie jest prowadzone, które ma go złożyć z urzędu, możliwość odwołania się 

i szukania ratunku w Sejmie. Sama konstytucja mówi, że wszystkim służy 

dwuinstancyjne postępowanie, i ponieważ mamy do czynienia z nietypowym, 

specyficznym organem, jak Trybunał Konstytucyjny, to również dla sędziów powinna 

być stworzona procedura ochrony. Nie ma to nic wspólnego z wkraczaniem w 

meritum orzeczeń i wtrącaniem się sprawy orzekania. Pewne standardy 

demokratyczne powinny obowiązywać również sędziów i tych sędziów chronić. 

Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. 

Zanim udzielę głosu panu ministrowi Łaszkiewiczowi, chciałbym zapytać, bo 

rozumiem, że art. 41 ust. 1, stwierdzenie na skutek śmierci, również dotyczy sędziów 

w stanie spoczynku? Tak, czy nie? Tylko sędziów czynnych. A sędziów w stanie 

spoczynku ktoś stwierdza, w jakiś sposób Trybunał w momencie śmierci? Nie. Ale 

zrzeczenie się statusu sędziego w stanie spoczynku potwierdza Zgromadzenie. W 

przypadku śmierci nie ma potrzeby, rozumiem, żeby w jakikolwiek sposób, jeżeli 

zrzeczenie się statusu sędziego w stanie spoczynku stwierdza Zgromadzenie Ogólne, 

to wydawało mi się, że wszystkie te przypadki powinny być w jakiś sposób może 

uregulowane, ale mogę się mylić. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Chciałam powiedzieć, że my inicjatywę zostawiamy wewnątrz Trybunału, albo 

prezesowi, albo Zgromadzeniu Ogólnemu, z wyjątkiem sytuacji… nawet sytuacja 4, 

ale szczególnie uzasadniona jest tutaj taka kontrola i możliwość weryfikacji, jako 

odwoławcza instancja od orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego składającego sędziego 

z urzędu.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan minister Łaszkiewicz. 
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Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Ostatnia wypowiedź pani poseł Pawłowicz jednoznacznie utwierdziła, że takie 

rozwiązanie jest nie do przyjęcia. To jest przyjęcie rozwiązania politycznego. Pani to 

powiedziała wyraźnie, z jakichś względów, podejrzewając, że ze względów 

politycznych Trybunał będzie chciał się pozbyć sędziego, robi się trampolinę właśnie 

dla organu politycznego, bo przecież nie inaczej można określić parlament, Sejm, to 

jest wybór polityczny, posłowie są z klucza politycznego. I wtedy we władzę 

sądowniczą, która się powinna od tej polityki całkowicie odciąć i stąd jest w jedną 

stronę tylko, ustrojodawca dał w jedną stronę, powołują, koniec, krzyżyk. Sami sobie 

sędziowie rozstrzygają swoje sprawy. To w tej sytuacji wraca z powrotem do organu 

politycznego i to organ polityczny zaczyna dyskutować, czy tego sędziego zostawić, 

czy nie, przy większości politycznej, która będzie, sędzia pozostanie. Więc w moim 

przekonaniu jest to nie do przyjęcia w ogóle.  

Przewodniczący: 

Pan prezes Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Wiele tu zostało powiedziane, m.in. pan minister częściowo powiedział to, co ja 

miałem zamiar tutaj wnieść do dyskusji. Chciałem zwrócić uwagę na to, że w 

relacjach między władzą ustawodawczą a władzą sądowniczą nie obowiązuje ta 

zasada, że powołanie jest symetryczne do odwołania. Akurat w tych relacjach między 

władzami takiej zasady nie ma, to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, proszę 

zauważyć, że ten pkt 4 dotyczy sytuacji, kiedy wcześniej zostało przeprowadzone 

postępowanie dyscyplinarne dwuinstancyjne, to są art. 38 i okolice tych przepisów w 

projekcie, w pierwszej instancji 3 sędziów, w drugiej instancji 5 sędziów, rzecznik 

dyscyplinarny i ten obwiniony, a więc proszę zwrócić uwagę na to, że niemal cały 

Trybunał jest w tę procedurę zaangażowany, następnie jest Zgromadzenie Ogólne, i 

teraz wyobraźmy sobie, że wkracza władza ustawodawcza, kierująca się inną logiką, 

składająca się z posłów, którzy mają mandat stricte polityczny. Wydaje mi się, że to 

jest konstytucyjnie nie do przyjęcia, nie da się tego pogodzić z zasadą rozdziału 

władzy i tej separacji, jaka jest w przypadku władzy sądowniczej. To jest raczej 

sprawa konstytucyjnie obecnie wyjaśniona.  
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Przewodniczący: 

Pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Pierwsza taka refleksja, bo dość często używa się dla zdezawuowania czegoś, to jest 

polityczne, czytaj co chcesz pod tym pojęciem. Parlament polityczny, Trybunał 

przecież też jest wyłaniany przez ciało polityczne. Zresztą trzeba wrócić do etymologii 

tego słowa i co to słowo oznacza, troska o dobro wspólne. Natomiast my często 

używamy tego określenia, że jak jest polityczne, to czytaj niedopuszczalne, złe. Tak 

nie jest. Dlatego tego nie obawiajmy się. Chciałbym natomiast zadać następujące 

pytanie, w kontekście art. 41 ust. 2 pkt 4 usuwa się ze stanowiska sędziego Trybunału, 

bo stwierdza się wygaśnięcie statusu sędziego i nie służy od tej decyzji żadne 

odwołanie. Czy państwo uważacie, że tego rodzaju sytuacja jest dobrą sytuacją, jest 

dopuszczalną, że nie ma możliwości skontrolowania? Teraz nie upieram się przy tym, 

czy ma to robić parlament, ale jeżeli nie parlament, to się rodzi pytanie kto. To dobrze, 

że do tej pory nie mieliśmy sygnałów o nadużywaniu podobnie brzmiącego przepisu. 

Ale przecież ustawodawca też powinien przewidywać, że życie może przynieść takie 

przypadki, kiedy rzeczywiście kontrola tego rodzaju decyzji powinna być 

przewidziana, i tutaj nie upierałbym się przy konkretnym rozwiązaniu, ale poddał pod 

dyskusję, czy rzeczywiście od tego orzeczenia zainteresowany sędzia nie winien mieć 

drogi odwoławczej. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pan minister Łaszkiewicz, bardzo proszę. 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Panie pośle, ma drogę odwoławczą, bo art. 38 stanowi jednoznacznie, że w tym 

postępowaniu są dwie instancje, a więc jest droga odwoławcza. Jest pytanie 

podstawowe, czy to odwołanie ma być w ramach władzy sądowniczej, czy ma być 

naruszona równowaga władz i inna władza do innej władzy ten sędzia się zwraca, żeby 

potwierdzono to, co ustalono w tych dwóch instancjach? To jest pytanie podstawowe. 

Przewodniczący: 

Panie ministrze, Trybunał wielokrotnie pokazywał, że powinna być to jakaś inna 

instytucja, a zazwyczaj odnosił się do Sądu Najwyższego. I tu rozumiem intencję pana 
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posła także, że władza sądownicza, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że Sąd 

Najwyższy może się jeszcze tym zajmować.  

Proszę pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jeśli można, chcę powiedzieć tak, po pierwsze, to nie jest tak, że konstytucja mówi, że 

to w jedną stronę jest tylko droga, Sejm wybiera i koniec. Sejm wybiera, ponieważ 

wybiera na kadencję i nie przewiduje się sytuacji, że w trakcie kadencji Sejm może 

przerwać tę kadencję, stąd jest sformułowanie konstytucyjne, że Sejm wybiera. 

Natomiast to wcale nie znaczy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pochodzący 

z różnych środowisk politycznych mieliby być pozbawieni podstawowych standardów 

ochrony ich praw przy wykonywaniu funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 

pan minister dobrze wie, że kontrola, to nie chodzi o kontrolę wewnętrzną, żeby 

jeszcze raz przemłócili ci sami sędziowie, te same osoby w tym samym środowisku i 

w tej samej atmosferze, tylko chodzi o kontrolę zewnętrzną. Najbardziej oczywista 

wydaje się kontrola sejmowa, dlatego że chodzi tu o wnioski, które w postępowaniach 

albo przez Zgromadzenie Ogólne, albo przez prezesa prowadzone i kończące się 

wnioskami do Sejmu o złożenie z urzędu, i to jest absolutnie niegroźne i oczywiste, ale 

jednocześnie daje możliwość zwrócenia uwagi na ewentualne naruszenia, które w 

Trybunale przecież mogą mieć miejsce i to z definicji nie może być wykluczone, albo, 

tak jak tutaj pan przewodniczący mówi, do sądu. Wtedy już nie powiemy, że jeden sąd 

wpływa na drugi sąd i jest to naruszenie władz. Również rozstrzygnięcie przez Sejm, 

w pierwszym rzędzie powinno być brane pod uwagę, jeśli nie, to przez Sąd 

Najwyższy, który na pewno będzie zdolny ocenić orzeczenie wydane po 

przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego i nie przekroczy to 

możliwości i na pewno skończy się uczciwym orzeczeniem, który również byłby dla 

Sejmu podstawą do złożenia z urzędu, przyjęcia uchwały. Czyli wszystko to, łącznie z 

tym odwołaniem, z tą drugą instancją, tą drugą instancją może być w efekcie 

postępowaniem przed organami wewnętrznymi, Sąd Najwyższy i po stwierdzeniu już 

ostatecznym, czyli ostateczna będzie decyzja czy orzeczenie, idzie do Sejmu, i tu już 

nie ma żadnych wątpliwości, jaka będzie uchwała Sejmu. Dziękuję. 

Przewodniczący: 
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Dziękuję. Jeszcze pan mecenas. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Dziękuję. Kwestia ukształtowania trybu stwierdzenia wygaśnięcia sędziego, z całą 

pewnością ma bardzo istotne znaczenie ustrojowe, znaczenie konstytucyjne, ponieważ 

dotyka zasady niezawisłości sędziowskiej, natomiast jest kwestią złożoną i trudność w 

takim kategorycznym stwierdzeniu, który z tych modeli, o których państwo w tej 

chwili dyskutujecie jest właściwy czy konstytucyjny, a który jest w sposób oczywisty 

niezgodny z konstytucją, trudność takiego jednoznacznego stwierdzenia wynika z 

faktu, że dwie ustawy o trybunałach, znaczy ustawa o Trybunale Stanu i ustawa o 

Trybunale Konstytucyjnym, ustawy obowiązujące przewidują dwa różne modele w 

tym zakresie. Po pierwsze, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w tym projekcie 

zostaje utrzymany model, który w tej chwili ustawa o Trybunale Konstytucyjnym 

zawiera, a więc, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sędziego następuje w 

środowisku Trybunału Konstytucyjnego, tak to w uproszczeniu nazwę. Natomiast 

ustawa o Trybunale Stanu przewiduje w art. 17 taki mechanizm, w ust. 1 wskazane są 

przesłanki tej utraty, trzy przesłanki, a więc zrzeczenie się funkcji, trwała utrata 

zdolności do wykonywania czynności, i trzecia przesłanka, to jest skazanie 

prawomocnym wyrokiem sądu. Natomiast utratę stanowiska sędziego Trybunału 

właśnie ze względu na zajście jednej z tych przesłanek w drodze postanowienia 

stwierdza marszałek Sejmu. Więc to jest drugi model. Obydwie ustawy czy przepisy 

tych ustaw cieszą się domniemaniem konstytucyjności, więc trudno tak naprawdę 

wskazać, że któreś z tych rozwiązań jest w sposób oczywisty niezgodny z konstytucją. 

Natomiast w odniesieniu do przepisów projektu ustawy, nad którą państwo się 

pochylają, chciałbym przywołać komentarz do konstytucji, ten 5-tomowy, do art. 194, 

którego autorem jest pan prof. Garlicki, pan profesor wskazuje na rzecz następującą, 

generalnie stwierdza, że to, że konstytucja nie zawiera żadnych przepisów 

dotyczących odwołania ze stanowiska sędziego przed zakończeniem kadencji, nie 

stanowi o tym, że stanowisko sędziego musi być wykonywane przez całą kadencję i że 

nie może być tutaj mowy o usuwalności. Natomiast wskazuje na rzecz następującą i 

niech mi będzie wolno zacytować ten komentarz: „Ustawowe określenie przesłanek 

utraty stanowiska, także procedury podejmowania rozstrzygnięć, musi gwarantować 
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zarówno zachowanie odrębności ustrojowej Trybunału, jak i chronić sędziego przed 

możliwością wywierania nacisku, w szczególności – to jest bardzo istotne w 

kontekście tej dyskusji – przyjąć należy, że rozstrzygnięcie o przedterminowej utracie 

urzędu może być podejmowane tylko przez sam Trybunał Konstytucyjny lub 

wyjątkowo przez inny organ władzy sądowniczej, a przesłanki tej utraty muszą być 

ujęte w postaci możliwie precyzyjnych hipotez ustawowych”. To jest jakąś 

wskazówką do kształtowania tego trybu. Natomiast nieco sytuację komplikuje 

regulacja zawarta w ustawie o Trybunale Stanu. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan minister Łaszkiewicz. 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Właściwie pan mecenas powiedział w większości to, co…, bo ja chciałem właśnie też 

nawiązać do komentarza, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze, otóż państwo 

dotykacie bardzo istotnej kwestii, mianowicie równowagi między władzami. Zarówno 

w przypadku sędziów sądów powszechnych, jak i sądów administracyjnych, tak i 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to wewnątrz trwa postępowanie wewnętrzne, są 

instancje odwoławcze i na tym koniec. To jest to rozdzielenie. Ustawodawca tak 

naprawdę, tylko właściwie w dwóch przypadkach ma styk z władzą sądowniczą, gdzie 

przecież konstytucja stanowi, co wolno sędziemu i czym jest władza sądownicza, i 

kim jest sędzia, a mianowicie przy uchwalaniu ustawy budżetowej i przy powoływaniu 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I w przypadku, jeżeliby dokonano takiego 

wyłomu, obawiam się, że to pójdzie dalej, bo jeżeli Trybunał, to dlaczego nie Sąd 

Najwyższy, a jeżeli Sąd Najwyższy, a czym się różnią sądy powszechne z kolei od 

Sądu Najwyższego, chyba tylko tym, że jest Sądem Najwyższym Kasacyjnym, ale 

sędziowie są tacy sami, nie patrząc oczywiście na hierarchię. I w tym przypadku, 

powiem wprost, zaczęłoby to chyba wyglądać na sejmokrację, gdzie Sejm 

decydowałby o statusie władzy sądowniczej. Bardzo bym się tego obawiał. 

Oczywiście nie ma, wydaje mi się, takich zamiarów, żeby tak to wyglądało, żeby 

parlament mógł naciskać na niezawisłe sądy konstytucyjnie, ale to byłby jeden z 

pierwszych wyłomów. Komentarz, który prof. Garlicki dał, on jest jednoznaczny, to 

jest ten moment rozdzielenia i dlatego też jest w jedną stronę, jazda tylko w jedną 



 30 

stronę, powołujemy i dalej niech już sobie sądy same, jako odrębna władza 

funkcjonują i rozwiązują swoje problemy. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

(poza mikrofonem niesłyszalne) 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bo chciałbym powolutku, bo pani poseł Pawłowicz 

przeniosła nas magicznie z art. 17 do 41, a chciałbym… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Dlatego, że proponujemy nowe brzmienie art. 17 ust. 3, dlatego przenieśliśmy. 

Przewodniczący: 

Rozumiem to magiczne przeniesienie, ale powolutku chciałbym wracać, bo chciałbym, 

żebyśmy jednak trzymali się dyskusji nad poszczególnymi artykułami i poproszę 

jeszcze panią Barbarę Grabowską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka Barbara Grabowska: 

Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przedstawiliśmy opinię do projektu, przy czym 

opinia ta nie dotyczyła tego artykułu. Natomiast, jeśli mogę, chciałabym zabrać głos w 

tej sprawie, proszę sobie wyobrazić to, co państwo powiedzieliście jako anegdotę, 

czyli sytuacja, w której Sejm jednak nie stwierdza wygaśnięcia tego mandatu, to 

powoduje, że nie wybieramy kolejnych sędziów Trybunału, bo nie możemy rozpocząć 

tej procedury, a już znamy przypadki z historii, że to blokowało pracę Trybunału. I 

taka procedura, moim zdaniem, mogłaby raczej tworzyć pewną, przy dużej dozie 

oczywiście złej woli, to by mogło tworzyć szansę do blokowania funkcjonowania 

Trybunału. A tak, jak było stwierdzone, pkt 1, 2, 3 są na tyle techniczne, że one nie 

potrzebują jeszcze dodatkowej i zewnętrznej kontroli. Pkt 4, to jest postępowanie 

dyscyplinarne, które można ukształtować w ten lub inny sposób, ono już jest 

dwuinstancyjne w tym momencie. Więc mam wrażenie, że jeśli szukamy innego 

organu zewnętrznego, tak, jak była mowa w komentarzu, to jest inny organ władzy 

sądowniczej, a nie inny organ w ogóle. Dziękuję. 

Przewodniczący: 
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Dziękuję bardzo. Jak pani musi, to proszę, ale bardzo krótko. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Proszę pani, dlaczego pani zakłada, że Trybunał Konstytucyjny, to są uczciwi ludzie, a 

Sejm, to są nieuczciwi? Pani mówi tutaj, że tam dopiero może dochodzić do jakichś 

nadużyć. Nie ma pani podstaw, nie ma pani nawet prawa tak mówić, i chcę 

powiedzieć, że nie spełnia to wymogów dwuinstancyjności, bo pani mówi, że jeśli 

wewnątrz, to nie jest dobrze, pani wie, jeśli pani kończyła prawo, co to jest druga 

instancja w jakimkolwiek postępowaniu. Nie ma tutaj tego, i proszę tak nie twierdzić. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pozostawmy bez komentarza, nie prowadźmy dyskusji nad tym, bo długo 

dyskutowaliśmy. Proszę państwa, mam propozycję taką, rzeczywiście art. 17 

będziemy głosować i teraz powinniśmy rozmawiać nad art. 18. 

Pan mecenas bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

W ramach art. 17 pojawiły się dwa wątki, ten wątek, który zajął większość dyskusji, a 

więc tryb stwierdzania wygaśnięcia mandatu. Natomiast druga kwestia dotyczy tego, 

czy w ustawie zawrzeć większość z jaką Sejm powołuje na stanowisko sędziego czy 

nie, bo poprawka pani poseł Pawłowicz. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo za czujność i za przypomnienie. Byłbym jednak za tym, żebyśmy 

utrzymywali większość bezwzględną, żeby nie robić tak, że sędziów wybieramy 

zwykłą większością, to nie jest wielka różnica, ale rzeczywiście, żeby utrzymać 

większość kwalifikowaną, to zawsze podkreśla rangę tego, ale myślę, że do art. 17 

jeszcze będziemy wracać. Jeśli chodzi o takie podsumowanie tego artykułu, to raczej 

szedłbym w kierunku tego, żebyśmy utrzymywali większość kwalifikowaną. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Słówko do tego, co pan przewodniczący mówi, otóż powinniśmy się trzymać 

konstytucji, skoro konstytucja takiego ograniczenia nie przewiduje, to może nie 

ograniczajmy tego prawa Sejmu i nie stwarzajmy wymogów, których nie ma 

konstytucja, bo my ciągle przerabiamy, omawiamy kolejne artykuły tego projektu, 

właśnie musimy walczyć z tym, że projektodawcy, ale też i osoby, które popierają te 
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rozwiązania dokładają i bronią ograniczeń, których konstytucja nie przewiduje, więc 

uważam, że nie ma podstaw dla twierdzenia pana przewodniczącego. Konstytucja 

tylko mówi, że wybiera indywidualnie przez Sejm. 

Przewodniczący: 

To prawda, że wybiera, ale Sejm ma też możliwość doprecyzowania tego i ustalenia w 

ramach swobodnej decyzji ustawodawczej, i nie możemy iść tak, że tylko to, co 

literalnie konstytucja, ponieważ w ten sposób byłoby to bardzo niejasne prawo i 

szłoby to w kazuistykę. Powinniśmy jednak w ustawie wprowadzić pewną 

systematykę prawa, żeby to było czytelne i przede wszystkim zrozumiałe dla 

wszystkich i nie trzeba prowadzić wielkiej egzegezy prawa. 

Pan mecenas jeszcze bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

Jeszcze tylko uzupełniająco w tym wątku, pominięcie przez ustawodawcę 

konstytucyjnego akurat tej kwestii nie oznacza, że ustawodawca zwykły nie ma się 

tym zająć, wręcz przeciwnie, jest to pozostawienie pewnej swobody ustawodawcy 

zwykłemu, ponieważ z żadnego innego przepisu konstytucji nie wynikałoby wprost, 

jaką większością sędziowie mają być powoływani, i to jest domena ustawodawcy 

zwykłego i na gruncie ustawy powinno – w moim przekonaniu – być to rozstrzygnięte. 

Natomiast, czy to będzie większość bezwzględna, kwalifikowana czy zwykła, to 

pozostaje już w gestii ustawodawcy. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wracałbym do poszczególnych artykułów i teraz tak, 

bo mamy art. 18 bardzo duży i pewnie będziemy prowadzić nad nim dużą dyskusję. I 

to chciałbym zawiesić dzisiaj, żebyśmy nie rozmawiali nad wyróżniającą się wiedzą 

prawniczą, bo tu będziemy mieli duże rozbieżności i to jest na osobne dyskusje. I 

podobnie z całą procedurą wyborów sędziów, bo tu już mamy poprawki pani poseł 

Pawłowicz i pana posła Piotrowicza i chciałbym zaproponować, żebyśmy zawiesili 

prace nad art. 18 do 25 włącznie, żebyśmy popatrzyli na art. 26 teraz, żebyśmy mieli 

trochę więcej uzgodnień dzisiaj, a nie 4 czy 5 tylko artykułów. Jeżeli się państwo 

posłowie na to zgodzicie, to nie widzę sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Czyli zawieszamy 
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prace nad art. 18 do 25 i przechodzimy do art. 26. Czy są uwagi do ślubowania i do 

art. 26? Nie ma. Dziękuję.  

Do art. 27? Mam tu pytanie, bo tu mamy „dostępu do informacji niejawnych”, nie 

mam wiedzy, czy ściśle tajne, to jest objęte w tym pojęciu informacji niejawnych? 

Tak, rozumiem. Czyli to wyczerpuje wszystkie klauzule dostępu do informacji 

niejawnych. Ok. Dziękuję bardzo. Czy uwagi do art. 27? Nie ma. Dziękuję.  

Art. 28? Nie widzę uwag. Dziękuję. 

Art. 29? Do całości art. 29 nikt z państwa posłów nie ma uwag, do wszystkich 4 

ustępów? Nie ma. Dziękuję. 

Do art. 30? Nie ma uwag. Dziękuję. 

Proszę pani Grabowska. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka Barbara Grabowska: 

Dziękuję. W naszej opinii wskazaliśmy na art. 30 próbując porównać go z art. 47 

ustawy o Sądzie Najwyższym, który wymaga od sędziów Sądu Najwyższego faktu, co 

do zasady zamieszkiwania w Warszawie, zastanawiamy się, czy również i w tym 

przypadku można byłoby taką regułę wprowadzić, zakładając także, że 

zamieszkiwanie poza Warszawą jest pewnym wyjątkiem i dodatkowo sędzia 

otrzymuje dodatkowe dodatki i wynagrodzenie za na przykład konieczność 

wynajmowania mieszkania w Warszawie, to jest tylko kwestia porównawcza, czy 

można by to dostosować do ustawy o Sądzie Najwyższym? 

Przewodniczący: 

Odwrotnie, raczej bym ustawę o Sądzie Najwyższym dostosował do ustawy o 

Trybunale Konstytucyjnym. Naprawdę nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby 

wprowadzać ustawowy wymóg mieszkania w Warszawie, z całym szacunkiem dla 

wszystkich mieszkańców Warszawy.  

Do art. 30 jednak bym nie wnosił żadnych uwag. 

Art. 31, oświadczenie o stanie majątkowym, bo rozumiem, że dzisiaj mamy sytuację 

taką, że sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego, i to powiela obecna propozycja art. 

31, że sędziowie składają tylko raz oświadczenie majątkowe, na początku kadencji, 

czy jak? Co roku składają? Proszę pan minister Groniecki. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Groniecki: 
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Na początku kadencji składa sędzia oświadczenie majątkowe i powinien co rok, 

mijający kalendarzowy, po czym składa również na koniec kadencji. I te powinności 

są bezpośrednio określone w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej, tam są sędziowie Trybunału wymienieni wprost, tak, jak osoby pełniące 

funkcje publiczne. 

Przewodniczący: 

Ok. Dobrze. Dziękuję panie ministrze za to doprecyzowanie.  

Czy są uwagi do tego rozwiązania? Nie ma. Dziękuję. 

Art. 32. Proszę pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Art. 32 ust. 1 w obecnym brzmieniu, że nie można należeć do partii politycznej i 

związku – nie mamy tu zastrzeżeń. Natomiast jest ust. 2, który mówi tak: - Sędzia 

Trybunału nie może podjąć dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na 

stanowisku naukowo-dydaktycznym itd. u jednego pracodawcy w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym itd., o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązku sędziego Trybunału. 

Otóż mamy propozycję, żeby ust. 2 otrzymał brzmienie: - Sędzia Trybunału nie może 

podejmować także innego zajęcia o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym. 

Rzecz w tym, że jeśli bierzemy przykład z państw, których właśnie sądownictwo 

konstytucyjne stoi na bardzo wysokim poziomie, na przykład w Niemczech, to w 

Niemczech nie można wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej. Sędziowie 

wykonują tylko swoje zadania. Wydaje mi się, że nie można pogodzić wykonywania, 

jeśli chcemy efektywnie pracować, funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego z 

bardzo obciążającymi – sama wiem – naukowo-dydaktycznymi zajęciami na 

uniwersytecie i przygotowywania się, sprawdzania prac magisterskich, 

egzaminowania itd., itd. Jeśli będziemy równolegle, to zawsze to będzie kosztem albo 

dydaktycznych i wtedy opuszcza się pensum i bierze się wtedy nienależne 

wynagrodzenie, tylko dlatego że jest się sędzią. Albo poświęcamy się całkowicie, 

biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia, całkowicie poświęcamy się funkcji 

sędziowskiej i wpłynie to również dodatnio na szybkość załatwiania spraw, bo jeśli 

pamiętam, to sądy administracyjne ok. 17 tys. spraw załatwiły, natomiast Trybunał 

Konstytucyjny chyba w ubiegłym roku ok. 67 spraw. I to pomoże tylko przy tak 
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dużych wynagrodzeniach, to nie są biedne…, nie trzeba tego łączyć i sędziowania, i 

zajęć dydaktycznych. Po pierwsze, to przyspieszy przy ogromnych zaległościach, jakie 

mamy w Polsce, a jednocześnie na pewno nie umniejszy statusu majątkowego, 

dlatego, że te pieniądze są rzeczywiście duże.  

Proponujemy skreślenie tego ust. 2 w art. 32, jak mówiłam. Jako ust. 2 dać ten obecnie 

oznaczony, jako ust. 3, który brzmiałby: - Sędzia Trybunału nie może podejmować 

także innego zajęcia o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym. To byłby właśnie 

ust. 2, ten, który przeczytałam. I całkowicie skreślilibyśmy również ust. 4, bo jeżeli nie 

może podejmować, to te techniczne sprawy o tym, kogo ma powiadomić, nie byłyby 

aktualne. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, ale bardziej nas teraz interesuje pytanie, czy sędzia może pracować na 

uczelniach, czy jednej uczelni, u jednego pracodawcy, czy nie powinien? 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

My uważamy, że nie powinien łączyć z żadnym innym zajęciem zarobkowym również 

dydaktycznym. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan prezes Biernat. Przepraszam panie prezesie, pan poseł 

Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Do tej argumentacji dodałbym jeszcze jedną, troszkę o prestiż instytucji sędziego 

Trybunału Konstytucyjnego, wydaje się, że z tego punktu widzenia nie wskazanym 

jest to, żeby sędzia Trybunału Konstytucyjnego wchodził w relacje pracownicze, miał 

zwierzchników, przełożonych, ludzi, od których w jakimś stopniu zależy jego praca. 

Trzeba też dodać, że ustawodawca chce i stwarza pewien komfort, że sędzia 

Trybunału Konstytucyjnego bez względu na wiek, po zakończonej kadencji 

przechodzi w stan spoczynku i otrzymuje też, wydaje się, satysfakcjonujący 

ekwiwalent. W moim przekonaniu, dodatkowe zatrudnienie możliwe byłoby, ale 

wtedy, kiedy sędzia Trybunału pozostaje w stanie spoczynku. Natomiast wtedy, kiedy 

jest czynnym sędzią, jednak prestiż tego urzędu powinien uzasadniać to, żeby nie 

podejmował żadnych innych obowiązków. Dziękuję. 
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Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pan prezes Biernat, bardzo proszę. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

To jest kwestia merytoryczna i to jest do pewnego stopnia, można powiedzieć, taki 

wybór rzeczywiście polityczny w tym dobrym znaczeniu. Mogę tylko przekazać moje 

osobiste refleksje przemawiające za tym, żeby jednak to rozwiązanie, które jest w 

projekcie i które jest w dotychczasowym stanie prawnym utrzymać. Proszę zwrócić 

uwagę na to, że w art. 18, którego dzisiaj nie dyskutujemy, jest powiedziane, że sędzią 

Trybunału może być wybrana osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą. Otóż nie 

ulega wątpliwości, że w przypadku profesorów prawa czy osób pracujących na 

wyższych uczelniach, tak żartobliwie powiem, domniemanie przemawia za 

posiadaniem tej wysokiej wiedzy prawniczej. Obawiam się, że takie rozwiązanie, jakie 

jest tutaj proponowane, mogłoby zniechęcać wielu potencjalnych bardzo dobrych 

kandydatów do ubiegania się, czy zgodzenia się na kandydowanie do Trybunału 

Konstytucyjnego. Byłoby to rozwiązaniem, uważam, szkodliwym dla poziomu 

merytorycznych orzeczeń Trybunału i w ogóle także dla prestiżu Trybunału. To jest 

kwestia pierwsza. Druga kwestia jest taka, że nie ulega wątpliwości i tutaj pani poseł 

Pawłowicz może być bardzo dobrym przykładem, że działalność publiczna i 

działalność naukowa wzajemnie się wzbogacają, wzajemnie się uzupełniają i 

sprawowanie urzędu sędziego na pewno pomaga w podnoszeniu poziomu działalności 

naukowej, ale i odwrotnie, tzn. działalność naukowa pomaga także w lepszym 

wykonywaniu mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc to jest rzecz, w 

moim przekonaniu, nie bez znaczenia. 

Trzecim argumentem jest to, że trzeba przecież też mieć na względzie sytuację osoby, 

która skończy kadencję i co prawda będzie sędzią w stanie spoczynku, ale może być w 

takim wieku i takim stanie sił fizycznych i umysłowych, że powinna mieć możliwość 

wykonywania jakiegoś innego zawodu. Natomiast w sytuacji, kiedy by taka osoba nie 

była związana z wyższą uczelnią, jej status byłby trudny i przyszłość byłaby z tego 

punktu widzenia niepewna.  

Po czwarte, chciałem powiedzieć, że nie jest tak, że w innych państwach nie można 

łączyć sprawowania urzędu sędziego sądu konstytucyjnego z działalnością 
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akademicką. Wiem na pewno, że w Niemczech można wiązać. Sam prezes Andreas 

Foscule jest profesorem Uniwersytetu we Freyburgu i mógłbym jeszcze podać kilka 

dalszych nazwisk i kilka innych przykładów. Natomiast w tym, co powiedziała pani 

poseł Pawłowicz jest jedna bardzo głęboka myśl, i nad tym należałoby się zastanowić, 

jakkolwiek nie jestem przekonany, czy to się da uregulować w ustawie, bo to jest 

kwestia dobrych obyczajów i praktyki, mianowicie chodzi o to, żeby funkcja sędziego 

Trybunału rzeczywiście była dominująca i aby te inne, czy to zatrudnienie, czy jakieś 

inne czynności poza trybunalskie, nie stały temu na przeszkodzie. Jak sądzę, temu 

zapobiega to ograniczenie, że to dalsze zatrudnienie nie powinno przekraczać pełnego 

wymiaru czasu pracy. Wiem też, że poszczególni prezesi Trybunału byli dosyć 

rygorystyczni, co do udzielania zgody na dalsze jakieś formy zatrudnienia, nie tylko ze 

względu na ich charakter, który mógłby potencjalnie godzić w status sędziego, ale 

także ze względu na obciążenia takie, które mogłyby kolidować z pracą w Trybunale. 

Czyli reasumując, byłbym osobiście za pozostawieniem tego przepisu, gdyż jego 

skreślenie mogłoby przynieść więcej szkody niż pożytku. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Tu mamy dość wrażliwą kwestię, częściowo o tym mówił pan poseł 

Piotrowicz, czyli tej zależności w pewien sposób też od innych osób, ale o tym, o 

czym mówi pan prezes Biernat też kwestia absorbowania obowiązkami, bo 

rzeczywiście często się zdarza tak, że to zostają profesorowie często pełniący też 

funkcje różne na danych uczelniach.  

Dobrze, że prezes nie wyraża na to zgody, ale chyba ktoś jest kierownikiem katedry. 

To też jest jedna z funkcji kierowniczej. Jak kto pełni jakieś funkcje, czy żyje w 

środowisku uczelnianym, zostaje wybrany, i on dalej bardziej się czuje związany z 

uczelnią niż z Trybunałem, że dopiero powoli wdraża się w to życie trybunalskie, i to 

trwa z rok, dwa pewnie, zanim nie zostaną akcenty w jego aktywności przedstawione, 

i tu nad tym bym się rzeczywiście zastanawiał, jak robić, żeby nie stracić tej wartości, 

o której mówił pan prezes Biernat, czyli możliwości dydaktycznych i żeby osoby 

pełniące funkcje sędziowskie miały jakiś kontakt z rzeczywistością, chociażby na 

uczelni, ale żeby nie było to bardzo absorbujące. I to jest rzecz, nad którą warto się 

zastanowić. Rozumiem, że projekt jest bardziej rygorystyczny od obecnie 
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funkcjonujących przepisów, że tylko jeden pracodawca i naukowo-dydaktyczne. 

Przyznam się, że zastanawiam się, bo tu dopuszczamy stanowisko naukowe też, czyli 

można pracować na przykład w PAN i nie prowadzić zająć tylko zajmować się czystą 

nauką i pracą w Trybunale. I uważam, że to nie ma większego sensu. Jeżeli chodzi o 

czystą dydaktykę, bardziej był za tym. To jest trudne, i prosiłbym, żebyśmy się nad 

tym zastanowili, że nie mam tu takiego jednoznacznego poglądu. 

Pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Chciałabym rozwiać wątpliwości pana prezesa Biernata, dlatego że sędzia Trybunału 

nie traci łączności z nauką, dlatego że jeśli spojrzymy na sposób uzasadniania 

wyroków poszczególnych, to każdy z takich uzasadnień jest rodzajem pracy naukowej. 

Sięga się do różnego rodzaju literatury, orzeczeń itd., i można powiedzieć, że 

wykonywanie funkcji sędziego Trybunału jest kontynuacją funkcji naukowych. Są to 

mini rozprawy naukowe. I po skończeniu kadencji sędzia spokojnie może wrócić z 

ogromnym doświadczeniem naukowym, przyjrzyjmy się, mamy przypisy 

orzecznictwa sądów polskich, sądów zagranicznych, i jest bogatszy jeszcze o wiedzę, 

którą przy okazji sprawowania zdobył. To nie jest żadna przeszkoda utraty łączności z 

nauką.  

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Rozumiem, że tu może chodzić o to, że jak sędzia odejdzie, to w 

stanie spoczynku potem już go nie przyjmą, tak? Ale możemy zrobić taki wariant, że 

jest to zawieszenie, tak, jak przy funkcjach z wyboru, jak posłowie, mogą być 

urlopowani, a potem automatycznie wróci. Jest obowiązek przyjęcia do pracy posła. I 

tak samo można zrobić z sędzią Trybunału.  

Rozumiem, że tutaj też mamy pewne wątpliwości do art. 32 i tego nie rozstrzygniemy 

w tym momencie. Proszę pan minister Groniecki. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Groniecki: 

Drobiazg, pewnie to jest zupełny drobiazg, ale propozycja, żeby w ust. 2, jakkolwiek 

byłby on przyjęty albo nie, wykreślić wyraz „łącznym”, dlatego, że to jest lapsus 

pewien, który nam się tu zdarzył, bo wymiar jest „nieprzekraczający jednego etatu”. 

Przewodniczący: 
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Nie, nie. Panie ministrze, uważam, że to akurat ma duży sens, bo to zabezpiecza przed 

nadgodzinami i innymi jeszcze dodatkowymi funkcjami. Uważam, że to „łącznym”, 

znając środowisko akademickie troszkę… 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Groniecki: 

Ale w jednej uczelni? 

Przewodniczący: 

Tak. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Groniecki: 

Trudno pracować w kilku miejscach. 

Przewodniczący: 

Ale nie, w jednej uczelni można mieć 1,5 etatu lub 240 godzin pensum i jeszcze 

zajęcia na studiach podyplomowych i wtedy jest to zatrudnienie u jednego 

pracodawcy. A jeżeli mówimy, że w łącznym wymiarze nieprzekraczającym wymiaru 

1 etatu, to oznacza, że można mieć tylko pensum i nie można mieć innych 

dodatkowych, studiów podyplomowych, nadgodzin itd. Uważam, że to nie jest lapsus, 

to jest bardzo rozsądne rozwiązanie z mojego punktu widzenia. To „łącznym” nie jest 

tu przypadkiem. 

Proszę państwa, proponowałbym, żebyśmy nie zakończyli w tym momencie, żebyśmy 

immunitetów również nie rozpoczynali tej dyskusji. Art. 32 będziemy musieli 

głosować i będziemy musieli się nad tym jeszcze zastanowić. 

Mam prośbę do pana mecenasa, do Biura Legislacyjnego, czy możemy dostać taki 

wstępny urobek, czyli te artykuły, do których nie ma uwag, żebyśmy zobaczyli, jak 

później będziemy wracali, żebyśmy wiedzieli, do których wracamy.  

Biuro Legislacyjne Przemysław Sadłoń: 

(poza mikrofonem niesłyszalne) wszędzie tam, gdzie są wątpliwości, są złożone 

poprawki i muszą być na piśmie, wszystkie. 

 


