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Przewodniczący poseł Robert Kropiwnicki: 

Witam pana Prezesa Trybunału wraz z sędziami. Witam pana ministra Łaszkiewicza, 

witam państwa posłów. Możemy przystąpić do prac.  

Skończyliśmy ostatnio na art. 47, jak dobrze pamiętam, tak? Czy panowie mecenasi 

mogą mi pomóc? Na 46 przed 47, dobrze. Czyli możemy rozpocząć dyskusję nad art. 

47 rozdz. IV. Czy rozdział IV i jego tytuł budzi jakieś wątpliwości? Nie. Rozumiem, 

że możemy zaakceptować. 

I art. 47. Tutaj była poprawka. Nie do 47 chyba nie. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jest propozycja nowego brzmienia. 

Przewodniczący: 

Aha, jest propozycja nowego brzmienia. Czy pani profesor Pawłowicz chce 

zreferować? 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Tak. 

Przewodniczący: 

Bardzo proszę. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

W miejsce obecnego brzmienia art. 47 – jest tutaj kilka podpunktów, kilka ustępów – 

proponujemy nowe brzmienie wychodząc z założenia, że obecny artykuł w projekcie 

47 określa, jakby różnicuje, składy sędziowskie i przypisuje poszczególnym składom, 

większym lub mniejszym, określone kompetencje. Ponieważ stoimy na stanowisku 

konstytucyjnym i konstytucja w art. 194 określa działanie Trybunału Konstytucyjnego 

w następujący sposób: „Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych 



indywidualnie przez Sejm” itd., w każdym bądź razie konstytucja mówi, że sędziowie 

Trybunału orzekają, że: „Orzeczenia Trybunał Konstytucyjnego zapadają większością 

głosów”, a art. 194 ust. 1 mówi: „Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów 

wybieranych przez Sejm” itd.  

Ponieważ konstytucja nie czyni tutaj żadnych wyjątków i żadnych odstępstw, nie 

przewiduje żadnych składów – mniejszych lub większych – nie różnicuje spraw, które 

miałyby być przez składy o innym ciężarze gatunkowym określane, uważamy, że 

wyraźnie z konstytucji wynika, że po pierwsze – Trybunał orzeka w składzie 15 osób i 

właśnie w takim składzie orzeczenia zapadają większością głosów. W związku z tym 

nie ma podstaw ani nie było podstaw w poprzedniej ustawie, bo to, że ktoś kiedyś 

napisał błędnie w brzmieniu niezgodnym z konstytucją, nie znaczy, że mamy tę 

praktykę kontynuować i ponieważ twierdzimy, że właśnie Trybunał orzeka w 

sprawach co do istoty, czyli rozstrzyga co do istoty sprawy, musi orzekać w składzie, 

czyli większością głosów, ale w pełnym składzie. I od razu chcę powiedzieć, że taki 

skład i taki sposób orzekania ma podstawy w charakterze funkcji Trybunału, który 

przecież narusza, jakby obala w pewien sposób, wolę suwerena. Obala ustawy, które w 

demokratycznym trybie są przyjmowane. 

W związku z tym proponujemy nie takie brzmienie, jakie jest w projekcie z podziałem 

na różne składy i można powiedzieć, że zdziwienie budzi np. ust. 2 obecnego art. 47 

projektu, że w składzie 5 sędziów Trybunału można orzekać w sprawach zgodności 

ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. Pięciu sędziów – to nawet nie jest 

żadna większość. 

I jeszcze raz powiem: liczy 15 członków i orzeka, podejmuje decyzje większością. 

Więc stoimy na tym stanowisku i proponujemy art. 47 w czterech podpunktach. 

Pierwszy: Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie. Drugi: orzeczenia co do 

istoty sprawy zapadają, jeśli w rozpoznaniu sprawy wzięło udział co najmniej 9 

sędziów, z których co najmniej 8 głosowało za przyjęciem orzeczenia. Trzeci: 

stosunek głosów podaje się do wiadomości publicznej i czwarty: w sprawach o 

charakterze proceduralnym, niekończących się orzeczeniem co do istoty, Trybunał 

orzeka w składzie 3-osobowym. Tutaj dla wyjaśnienia – orzeka w pełnym składzie, bo 

tak nakazuje konstytucja.  



Natomiast są oczywiście różne sytuacje zdrowotne itd. Więc art. 2 mówi, że obalenie, 

czyli orzeczenie czy wydanie orzeczenia co do istoty sprawy rozstrzygającej co do 

meritum, może zapaść i tylko to będzie zgodne z konstytucją, jeśli udział wzięło co 

najmniej dziewięciu sędziów. Ktoś się spyta, a dlaczego, skoro większość jest ośmiu, 

to dlaczego nie ośmiu a dziewięciu? Otóż ta jedna osoba jest o tyle niezbędna, że po 

pierwsze zapewnia większość, ale po drugie zapewnia ukrycie tajności głosowania, 

ponieważ wyroki zapadają w sposób tajny, żeby umożliwić zostawić margines 

nieścisły, czyli co najmniej jedna osoba więcej. Więc co najmniej 9 sędziów powinno 

wziąć udział, ale w tym co najmniej 8 osób musi głosować za orzeczeniem. Takie 

rozwiązanie przyjęte jest np. w innych krajach, gdzie poza tę większość, czyli te 

osiem, dodaje się jeszcze osobę w celu utworzenia takiego luzu, jeśli ktoś będzie chory 

itd. Natomiast ust. 4 dotyczy spraw o charakterze proceduralnym, które nie kończą się 

orzeczeniem i tutaj mogą sobie orzekać składy 3-osobowe. Takie byłoby mniej więcej 

uzasadnienie nowego brzmienia art. 47. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Pani poseł, też chciałem zwrócić uwagę na art. 197 Konstytucji, 

który jednoznacznie stwierdza, że organizację Trybunału oraz tryb postępowania 

określa ustawa. Jednak myślę, że ta przesłanka jest akurat w pełni wyczerpana, że jest 

to kwestia organizacji pracy Trybunału i ustrojodawca delegował to do nas, do 

parlamentu, żeby określić to w ustawie. Rozumiem pani pogląd, że w pełnym składzie 

wszystkie orzeczenia powinny być podejmowane i myślę, że się jednak z tym nie 

zgodzę, ponieważ to blokuje w ogóle możliwość pracy Trybunału tak naprawdę. I 

byłoby strasznie trudne i chyba ciężkie organizacyjnie, jeżeli wszystkie wyroki i 

orzeczenia miałyby zapadać w pełnym składzie. 

Więc bardzo proszę jeszcze pani poseł. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Tutaj chciałam w pewną polemikę wejść z panem przewodniczącym dlatego, że przed 

tym przepisem organizację Trybunału określa ustawa, że sprawa orzekania, to nie jest 

żadna organizacja, to nie jest organizacja, bo mamy przedtem przepis 194 Konstytucji, 

który mówi, że Trybunał składa się z 15 sędziów, żeby w ogóle mówić, że orzeka 

Trybunał musi być skład 15-osobowy. Bez składu, czyli bez większości, to jest ta 



większość, z której możemy oczywiście odjąć choroby i od tego liczymy tutaj 

większość głosowań, czyli 8 głosów – co najmniej – musi być. To jest konstytucja. 

Nie można zakładać, nie można określać. To jest tak ważna sprawa, bo właściwie jest 

to ten najważniejszy moment, kiedy ten Trybunał może obalić ustawy. I to nie jest 

zostawione ustawie, bo to nie jest żadna organizacja. Organizacja to są takie różne 

drobniejsze sprawy, a Biuro jak działa? Trybunał Konstytucyjny to jest to, co składa 

się z 15 sędziów z wyjątkowymi sytuacjami, że ktoś jest chory i może nie być, ale nie 

może orzekać, jeśli już będzie ich mniej niż dziewięć osób, ale każdy wyrok musi 

zapaść większością tego 15-osobowego składu. I musi to być. Przed tym, o czym pan 

mówi, jest konstytucja. To, o czym mówię to nie jest sprawa organizacyjna w żaden 

sposób. Co więcej, nie zablokuje to w żaden sposób dlatego, że rozwiązaniem, o 

którym ja mówiłam wcześniej, jest ograniczenie aktywności zawodowej sędziów 

Trybunału tylko do aktywności w Trybunale Konstytucyjnym. 

Nic nie blokuje. To jest jedyne możliwe zgodne z konstytucją rozwiązanie. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze sprawie art. 47? Rozumiem, że mamy 

różnicę poglądów, pojawiła się też przy art. 47 kwestia orzekania Trybunału prawa 

pochodnego umów międzynarodowych i mieliśmy też w zamawianych opiniach tę 

sprawę poruszaną. Myślę, że jeszcze trzeba będzie do tego wrócić i rozstrzygnąć to w 

głosowaniu. 

Proszę, pani poseł. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jeśli można to akurat zwiększenie zakresu. Jak najbardziej byłabym za tym, bo 

uważam, że polski Trybunał Konstytucyjny powinien móc oceniać zgodność 

wszystkich aktów normatywnych obowiązujących na terytorium Polski. Natomiast – w 

moim przekonaniu – wymagałaby tego i tak zmiana konstytucji. Chociaż mamy 

sytuację dotyczącą np. Krajowej Rady Sądownictwa i jeszcze ze dwa przypadki, kiedy 

bez żadnych ograniczeń Trybunał Konstytucyjny może ocenić zgodność aktu 

normatywnego, nie przypisuje się jakiegoś aktu normatywnego i można interpretować, 

że wszelkie, które obowiązują na terytorium Polski. Jeśli pamiętam, to pan sędzia 

Biernat miał w swoim referacie taki wtórny akt i rozpatrywał chyba. Nie wiem czy 



zapadł wyrok, czy jakieś inne orzeczenie, ale coś takiego było. Natomiast wydaje mi 

się, że trzeba by wyraźnie zmienić konstytucję i konstytucyjnie dopuścić. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa w sprawie art. 47? Proszę, pan sędzia 

Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Otóż wydaje mi się, że tutaj trzeba odróżnić dwie kwestie, mianowicie art. 194 

mówiący o tym, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów odnosi się do 

Trybunału Konstytucyjnego – jako organu konstytucyjnego – i określa akurat jego 

skład osobowy ze względu na wagę tego problemu. 

Natomiast inną kwestią jest Trybunał Konstytucyjny wydający orzeczenia i ten przepis 

określający status i skład osobowy Trybunału z art. 194 niekoniecznie przesądza 

sposób funkcjonowania Trybunału i sposób wydawania orzeczeń. Zwrócę uwagę na 

to, że w art. 183 jest mowa o funkcjach sądu i zadaniach sądu najwyższego w art. 184 

o funkcjach i zadaniach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie ma tutaj, co 

prawda, określonego składu osobowego, liczby, niemniej jednak wiadomo, że ta liczba 

jest znaczna. Natomiast nikt nie wymaga w wypadku sądu najwyższego czy 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, żeby orzeczenia zapadały w pełnym składzie 

tych organów sądowych. 

Więc wracając do Trybunału Konstytucyjnego sądzę, że art. 197 dotyczy także – czy 

może dotyczyć, jeżeli taka jest wola ustawodawcy – sposobu wydawania orzeczeń, a 

w szczególności składów orzekających. O ile się nie mylę do tej pory, to już jest druga 

ustawa o Trybunale, nikt chyba nie kontestował samej zasady orzekania w składach, 

najwyżej spór mógł dotyczyć tego, które sprawy, w jakim składzie, ale samej zasady 

nikt nie określał.  

Natomiast praktycznie rzecz ujmując – co traktuję jako argument drugo- a nie 

pierwszoplanowy, bo pierwszoplanowy to jest argument konstytucyjny, to jest 

argument pragmatyczny – że to rzeczywiście praktycznie sparaliżowałoby działalność 

Trybunału, bo to nie jest tylko kwestia jakichś innych zajęć sędziów, tylko jest to 

kwestia niezwykle żmudnego sposobu przygotowywania spraw i dyskutowania tych 

spraw.  



Także na ten temat się wypowiadam, bo rozumiem, że kwestia prawa pojawi się 

gdzieś później. 

Przewodniczący: 

Pan minister Łaszkiewicz. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof 

Łaszkiewicz: 

Proszę zauważyć, że ustawodawca przewidział też w obecnej ustawie sytuacje, w 

których np. sędzia konstytucyjny musi się wyłączyć, a więc już nie będzie całego 

składu. Jeżeli jeden się wyłączy, drugi zachoruje, to nie ma mowy przy takim 

podejściu i takiej wykładni do rozpatrzenia sprawy. Więc właściwie funkcjonalność 

działania Trybunału zostanie bardzo ograniczona w tej chwili. Ta ustawa idzie w 

kierunku odblokowania pewnych właśnie zatorów, żeby przyspieszyć i szybciej móc 

rozpatrywać od strony organizacyjno-funkcjonalnej. 

Natomiast, jeżeli będziemy się tak dogmatycznie trzymać, że piętnastu i piętnastu 

musi rozpoznawać, to biorąc pod uwagę choroby i wyłączenia nie będzie można 

rozpatrzeć spraw. 

Przewodniczący: 

Pani poseł Pawłowicz i będziemy kończyć nad tym artykułem dyskusję. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jednak chcę podkreślić, pan minister tutaj ciągle mówi piętnastu, toż ja właśnie 

mówię, że dziewięciu, dziewięciu w pełnym składzie, ale musi być obecnych 

dziewięciu co najmniej, żeby ośmiu mogło podjąć orzeczenie. To niech zachoruje 

jeden, drugi, trzeci, a jak nie, to się orzeka, bo będzie inaczej orzekanie sprzeczne z 

konstytucją. I o tym blokowaniu jeszcze raz powiem. Sędziowie powinni skupić się 

tylko na pracy orzeczniczej i tylko tym się zajmować. 

Chcę też powiedzieć, że pan sędzia Biernat powołuje się na sąd najwyższy, że nie jest 

określona liczba. Nie jest określona, bo inny jest zupełnie charakter sądu najwyższego. 

Konstytucja nie określa składu osobowego kadry liczbowo sądu najwyższego ani 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo to nie jest ważne, to są sądy innego rodzaju. 

To jest sąd prawa i konstytucja wskazuje. Trybunał Konstytucyjny to jest tylko to, co 

ma 15 osób. Ponieważ są możliwe dopuszczalne sytuacje doprecyzowujemy właśnie, 



że nie może być ich mniej jak 9 osób, bo inaczej orzekanie będzie sprzeczne z 

konstytucją i po prostu wyroku nie będzie można przyjąć. A biorąc pod uwagę liczbę 

spraw, które rozpatruje sąd najwyższy, NSA – po kilkanaście tysięcy – nie ma to 

żadnego porównania z tym, co robi Trybunał Konstytucyjny, który – jak pamiętam – 

po 70 spraw rocznie przyjmuje i stąd te blokady, bo sędziowie pracują gdzie indziej. 

Więc jest rozwiązanie zgodne z konstytucją. Poświęcenie się pracy tylko Trybunałowi 

i orzekanie w składach minimum 9-osobowych. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Rzepliński, bardzo proszę. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Przesądzenie w konstytucji liczby sędziów sądu konstytucyjnego ma chronić ustrój 

Rzeczypospolitej przed manipulowaniem liczbą sędziów konstytucyjnych przez 

kolejne koalicje, bo w drodze ustawy mogłyby dodawać w ustawie o Trybunale 

Konstytucyjnym, że będzie to 19 sędziów na przykład albo 21, bo taka jest potrzeba, 

co by prowadziło – tak jest w innych systemach prawnych – do swoistej ukrainizacji 

sądu konstytucyjnego, każda koalicja chciałaby mieć swój własny Trybunał 

Konstytucyjny, który jej zdaniem miałby zapewnić odpowiednie orzekanie, a więc aby 

chronić sąd konstytucyjny przed polityzacją, ustrojodawca przesądził w konstytucji 

liczbę sędziów. Inaczej jest w przypadku sędziów sądu najwyższego i Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, gdzie prezydent w rozporządzeniu określa liczbę sędziów 

jednego i drugiego sądu, ale zawsze i wszędzie jest tak w statucie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sądy 

orzekają w składach w Strasburgu jedno-, 7-osobowym i Wielka Izba 17-osobowym, a 

przecież te wyroki są bardzo istotne. 

Podobnie jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a przecież to jest sąd, 

który rozstrzyga o zgodności prawa unijnego z traktatami i bardzo ważne wyroki 

zapadają w składach 5-osobowych i też oczywiście w składach Wielkiej Izby 17-

osobowej, a jak wiemy w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii wchodzi 28 sędziów, 

tylu, ile jest państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Oczywiście, jak zaczniemy porównywać to z rozwiązaniami w innych państwach, to 

jak we wszelkich porównaniach znajdziemy i to i to, np. w Republice Litewskiej 



Trybunał orzeka w pełnym składzie i jest w stanie wydać rocznie około 20 wyroków. 

Jeżeli chcemy unieszkodliwić Trybunał Konstytucyjny to oczywiście możemy przyjąć, 

że orzeka w pełnym składzie zawsze. Skutek będzie tego taki: albo sąd konstytucyjny 

będzie wówczas wydawał 3-stronicowe orzeczenia po to, żeby móc podołać 

wpływowi spraw i jednocześnie brać pod uwagę szybkość orzekania, i będą 3-

stronicowe orzeczenia i to będzie się sprowadzało do tego, że Trybunał orzekł, bo tak. 

I czy tego byśmy chcieli? To tego myślę, że byśmy nie chcieli. 

Nasz Trybunał w składach we wszystkich sprawach, które rocznie są załatwiane – jest 

ich około 450 – inaczej nie mógłby funkcjonować. Uzasadnienie obojętnie czy w 

sprawie, w której Trybunał potwierdza konstytucyjność kwestionowanych przepisów, 

czy wręcz przeciwnie, w naszej prawnej, ale to również ma olbrzymie znaczenie dla 

procesu stanowienia prawa przez parlament, te uzasadnienia muszą mieć odpowiednią 

strukturę, odpowiednią długość właściwą dla danego problemu w danej sprawie. Nie 

było do tej pory ani jednego przypadku problemu z tym związanego w 

funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeżeli pominiemy czas do ’89 

roku, ale również wcześniej, żeby to budziło jakąkolwiek kontrowersję, że przy 

pomocy liczby sędziów, którzy orzekają, składu orzekającego, ktokolwiek próbowałby 

manipulować czymkolwiek. 15 sędziów to jest to taka liczba, to jest taki sąd, mały sąd, 

że tam praktycznie rzecz biorąc nic nigdy wobec kogokolwiek, nie tylko wobec 

sędziów, nie jest w stanie czegokolwiek ukryć. Wszystko wewnętrznie absolutnie 

jawne i zawsze tak było. Wybierają przecież państwo posłowie nas do sądu 

konstytucyjnego. Jestem o tym absolutnie przekonany, odpowiadam tylko za moje 

obserwacje z prawie 6,5 lat, kiedy jestem sędzią, że w poczuciu każdego sędziego 

konstytucyjnego jego misją jest jak najlepsze orzekanie, a nie cokolwiek innego. Więc 

albo Sejm popełnia jakieś fatalne błędy i wybiera ludzi, którzy nie wiem, po co tam, 

by mieli pójść, albo tak rzeczywiście nie jest i Sejm sam szanować musi swoje 

wybory. Przesądzenie, że Trybunał orzekałby w pełnym składzie, oznaczałoby właśnie 

taką sytuację, że albo będziemy czekać na rozstrzygnięcie Trybunału 9-12 lat. Czy o to 

chodzi? Albo będą to bardzo krótkie orzeczenia. I to jest możliwe oczywiście. Bardzo 

krótkie orzeczenia po to, żeby podołać wpływowi spraw i wtedy na jednej sesji 

Trybunał w pełnym składzie może wydać szereg orzeczeń. To naturalnie jest 



teoretycznie możliwe, ale czy to jest zgodne z ideą ustroju, który mamy? W moim 

przekonaniu nie potrzebujemy ani krótkich, ale i tym samym powierzchownych 

orzeczeń. Potrzebujemy orzeczeń, w których Trybunał, jeżeli orzeka, dereguluje jakiś 

przepis, to rzeczywiście wyjaśnia wszystkie wątpliwości konstytucyjne z tym 

związane. To wymaga czasu.  

Myślę, że również cała literatura konstytucyjna dotychczasowa wyraźnie wskazuje, że 

decyzje podejmowane, czasami przesądza to ustawa, jeżeli chodzi o skład, że to będzie 

pełny skład, z reguły jest to decyzja bądź to prezesa, który zarządza, przychodzi 

wniosek do Trybunału i prezes zarządza czy to będzie 3-osobowy skład. Wtedy to 

dotyczy wyłącznie kwestionowania przepisów rozporządzeń. Nigdy ustaw. Ustawy 

zawsze co najmniej 5-osobowy skład albo pełny skład i w końcu to mądrość sędziów 

w 5-osobowym składzie, ich potrzeba rozpoznania sprawy przez pełny skład decyduje 

o tym, że występują do prezesa o skierowanie sprawy na pełny skład. I nie było do tej 

pory przypadku, a takich spraw jest co roku kilka, żeby prezes – teoretycznie mógłby 

odmówić przekazać, nie odmówić tylko nie przekazać sprawy na pełny skład, ale 

znów to sędziowie przesądzają w dużej mierze i na końcu Prezydent Rzeczypospolitej, 

który jest prezesem, kieruje się dobrem orzecznictwa – i nie zdarzyło się – powtarzam 

– ani razu, żeby prezes wbrew wnioskowi 5-osobowego składu powiedział nie, jednak 

to będzie skład 5-pięcioosobowy, a nie pełny skład.  

Więc czy w imię tego, żeby w sposób niewłaściwego odczytania treści przepisu, który 

mówi o tym, ilu sędziów i ten przepis jest – uważam – taki gwarancyjny, że nikt nie 

może manipulować liczbą sędziów konstytucyjnych. Mamy niedobre tego przykłady w 

Europie. Ustawodawca przychodził i jest ich 15, ale to nie oznacza, że 15 orzeka w 

każdej sprawie. 

Przewodniczący: 

Jeszcze zwrócę uwagę, że w ust. 4 mamy „sędzia o najdłuższym stażu” i myślę, że 

tutaj też powinniśmy wrócić do konstrukcji o najstarszym wiekiem, bo taką myślę 

przyjmiemy dla całego projektu zasadę. 

Pan mecenas prosił o głos, później pan sędzia Tuleja i pani poseł Pawłowicz. 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 



Przemysław Sadłoń, Biuro Legislacyjne. Odnosząc się do brzmienia art. 190 ust. 5 

wydaje mi się, że pomocne dla interpretacji tego przepisu może być zwrócenie uwagi 

na kontekst, w jakim ten przepis znalazł się w konstytucji. Opierając się na 5-

tomowym komentarzu autorstwa pana prof. Garlickiego... 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

O którym pan mówi artykule? 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

190 ust. 5. A więc, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością 

głosów. W komentarzu możemy przeczytać, że ten przepis w wyniku poprawki 

pojawił się na końcowym etapie prac nad konstytucją i zasadniczym celem 

wprowadzenia tego przepisu do konstytucji było to, aby stanowił on reakcję na zasadę, 

która obowiązywała wówczas na początku lat 90., że orzeczenia Trybunału przy 

równej liczbie głosów, o orzeczeniu decyduje głos przewodniczącego składu. I jako 

przeciwwaga dla tej zasady ustrojodawca zdecydował się, aby na poziomie konstytucji 

przesądzić tak, aby to nie głos tak naprawdę w tym przypadku jednej osoby decydował 

o tym – czyli przewodniczącego składu orzekającego – czy to będzie orzeczenie o 

konstytucyjności, czy niekonstytucyjności, ale jednak żeby większość tego składu 

decydowała o rozstrzygnięciu. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia interpretacji 

tego przepisu ma to pewne znaczenie. Można oczywiście ubolewać, że nie został on 

bardziej precyzyjnie, tak, formułowany i że nie ma w tym przepisie mowy o składzie 

orzekającym, że to jest większość składu orzekającego. Natomiast to, o czym 

mówiłem, wydaje się też rzucać pewne światło na cel tego przepisu i to, po co znalazł 

się w konstytucji. Dziękuję. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Ja tylko gwoli wyjaśnienia. W składzie 5-osobowym to w ogóle nie ma żadnego 

znaczenia, bo zawsze musi być 5 sędziów w składzie pełnym. Schody się zaczynają 

wtedy, kiedy jest 14 sędziów, bo jeden się albo musiał wyłączyć, albo był chory i nie 

brał udziału w rozprawie i wtedy jest 7. Czasem się taki wypadek zdarza. W czasach, 

kiedy ja byłem dwukrotnie, że było 7 do 7 i wówczas musi się utrzeć opinia, i jeden z 

sędziów musi stworzyć tę większość. Wtedy nieprzewodniczący składu, zazwyczaj 

jest to Prezes Trybunału, ale możemy pisać, że Prezes Trybunału jest sprawozdawcą, 



wówczas z urzędu przewodniczącym składu jest wiceprezes. Tak było raz, że właśnie 

prezes był referentem sprawy i wiceprezes przewodniczył, i było 7 do 7. Tak się może 

zdarzyć i to jest bardzo trudna sytuacja, bo wyrok może wydać większość, to 

przesądza wprost konstytucja. Czyli jeden z sędziów przechodzi i jest wtedy 8 do 6. 

Przewodniczący: 

Czyli do przekonania jednego z sędziów nie ma orzeczenia. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Nie można wydać i gdyby nawet nie było tego w konstytucji, to oczywiście tak czy 

inaczej wyrok wtedy musi wydać 8 sędziów za i 6 przeciw. Inna sytuacja jest 

niemożliwa. 

Przewodniczący: 

Pan sędzia Tuleja, bardzo proszę. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Piotr Tuleja: 

Krótko, bo zakładam, że dyskusja już się wyczerpała i nie ma sensu się przekonywać, 

zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz. Rozwiązanie, które w Polsce obowiązuje ma 

dosyć powszechny charakter, obowiązuje w wielu sądach konstytucyjnych i gdyby 

przyjąć taką bardzo literalną i ad absurdum wykładnię, to trzeba by też dokonać 

wykładni innych przepisów konstytucji, np. art. 119 ust. 1 Konstytucji, co 

prowadziłoby do wniosku, że pierwsze czytanie Sejmu się odbywać wyłącznie na 

posiedzeniu plenarnym, argumenty są identyczne. 

Propozycja rozpatrywania wszystkiego w pełnym składzie powoduje, że z trybu, w 

którym Trybunał pracuje, znika bardzo istotna instytucja procesowa, mianowicie w 

praktyce Trybunału często jest tak, że pojawiają się rozbieżności orzecznicze, a 

czasami jest też tak, że nawet, kiedy się nie pojawią rozbieżności, to Trybunał wyraża 

w składzie 5-osobowym pewien pogląd, który po kilkunastu czy po kilku latach się 

dezaktualizuje, a jak państwo wiecie orzeczenia Trybunału są ostateczne i te 

orzeczenia nie podlegają zmianie w żadnym trybie. 

Instytucja pełnego składu ma bardzo istotne znaczenie procesowe. Ona służy temu, 

żeby ujednolicać orzecznictwo i żeby ewentualnie rozstrzygać kwestie trudne, które na 

skutek zmiany różnych okoliczności faktycznych i prawnych mogą się po 



orzeczeniach Trybunału pojawiać. W sytuacji, kiedy Trybunał rozpatrywałby to w 

pełnym składzie, ten instrument procesowy w ogóle znika. 

I wreszcie kwestia ostatnia art. 190 ust. 5, gdyby wprowadzić jakąś bardziej 

kwalifikowaną większość do ustawy, to byłoby to sprzeczne z art. 190 ust. 5. 

Przewodniczący: 

Pani poseł Pawłowicz, proszę krótko, bo mamy już długą dyskusję. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Postaram się zwięźle, ale to, co chcę powiedzieć. Mianowicie konstytucja jest bardzo 

wyraźna, określa Trybunał Konstytucyjny jako organ 15-osobowy i mówi, że 

Trybunał, właśnie ten organ 15-osobowy, orzeka większością głosów. 

Wszystko to, co panowie sędziowie mówicie, ma uzasadnić fakt, że mówiąc nieładnie 

nie wyrabiacie się z przerabianiem spraw dlatego, że łączycie to m.in. z innymi 

zajęciami poza Trybunałem. Orzekanie w składach – w projekcie jest powiedziane – 

5-osobowych to jest absolutnie naruszenie konstytucji. Także twierdzenie, że tutaj nie 

jest jasne, że nie wynika, z jakieś próby szukania gdzieś jakichś porównań z Sejmem, 

absolutnie nie mają tutaj nic do rzeczy. 

Również to, co pan prezes Rzepliński mówił, podając przykłady Trybunałów 

Międzynarodowych, w ogóle nie jest trafnym porównaniem. Trybunały 

Międzynarodowe mają jakieś swoje standardy, musza reprezentować jakieś 

internacjonalne, międzynarodowe interesy. Właściwie mają swoje jakieś kryteria. 

Natomiast Trybunał Konstytucyjny danego państwa w sposób jednorodny, 

jednoznaczny ma bronić prawne interesy czy bronić konstytucji w Polsce, konkretnie. 

A ponieważ obala wolę narodu w związku z tym jest tutaj bardzo wyraźnie 

doprecyzowane, o żadnych składach tutaj nie ma mowy. Mówi się, że Trybunał 

Konstytucyjny orzeka tak, a nie składy Trybunału Konstytucyjnego orzekają inaczej. 

Uważam, że w sprawach, kiedy mamy do czynienia z przeciwstawieniem woli Sejmu, 

woli pięciu czy kilku – jak panowie proponujecie – sędziów, jeszcze raz powiem z 

politycznej procedury, którzy znaleźli się w Sejmie, absolutnie nie wytrzymuje 

różnego rodzaju kryteriów demokratycznych, standardów demokratycznych. Państwo 

powinniście być jak najbardziej za tym, ale ja rozumiem, bo sędziowie są już po 

drugiej stronie i oni by tutaj chcieli się jak najbardziej – powiedziałabym – 



uniezależnić czy czują pewną pokusę takiego panowania trochę nad tym Sejmem, ale 

uważam, że musimy się trzymać konstytucji. Nie ma żadnej podstawy, żadna 

interpretacja tutaj nie jest dobra, którą państwo podaliście ani przykłady jakieś 

międzynarodowej czy sejmy, bo każda z nich jest inną instytucją. 

Co więcej, chcę powiedzieć, że pan sędzia Rzepliński mówi, że wyroki albo szybko, 

albo nie będziemy orzekać, albo będą krótkie czy będą jakieś zwięzłe. O to chodzi. 

Wreszcie niech to będzie dla ludzi, a nie 40, 50, 100 stron. Przepraszam, popisów 

erudycyjnych sędziego, najczęściej są to przytaczane liczne przypisy z literatury, która 

jest gdzieś w podręcznikach powszechnie dostępna, którą się sędziowie podpierają i 

uważam, że to ma być dla każdego zrozumiałe, ponieważ skargi wnoszą też ludzie, 

skargi konstytucyjne, prości ludzie, których prawa są naruszane. I jestem właśnie za 

tym, żeby skrócić te uzasadnienia, ludzkim językiem przedstawić. Można odesłać do 

literatury fachowej, natomiast ma być jasno i zrozumiale i na pewno przyspieszy to 

m.in. wydawanie wyroków. 

I jeszcze raz na zakończenie powiem, że przepisy konstytucyjne są wyraźne. Nie 

wolno ekonomiki orzekania przy licznych błędnych – moich zdaniem – sposobach, 

technice funkcjonowania Trybunału, który zajmuje się różnymi sprawami, nie można 

tego dokonywać z naruszeniem reguł demokracji i z naruszeniem konstytucji, która w 

sprawach tych jest wyraźna. Trybunał Konstytucyjny to jest organ 15-osobowy, który 

orzeka większością głosów. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Myślę, że wyczerpaliśmy dyskusję na nad art. 47, wrócimy do jego rozstrzygnięć w 

głosowaniu. Przejdźmy do art. 48, do którego również jest poprawka pani poseł 

Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Do treści obecnego art. 48, zwłaszcza do sformułowania, że sędziów do składu w tym 

przewodniczącego i sędziego sprawozdawcę wyznacza prezes Trybunału, zgodnie z 

alfabetyczną listą sędziów, uwzględniając przy tym rodzaj i liczbę oraz kolejność 

wpływu spraw do Trybunału. 

Tutaj prezes ma władzę o charakterze politycznym dlatego, że uwzględniając rodzaj, 

nie wiadomo, to już jest jakaś merytoryczna ocena, wstępna ocena rodzaju sprawy, 



która pozwoli prezesowi na przyznawanie takim a nie innym składom takich a nie 

innych spraw. 

Więc jest tutaj – w moim przekonaniu i nie tylko moim – pole do manipulacji. Takiej 

niestety używajmy, swobody dużej, nadmiernej prezesa, która jest nieuzasadniona. I 

my proponujemy, żeby to brzmienie ust. 1 zastąpić brzmieniem takim: Sędziów do 

składu orzekającego Trybunału, w tym przewodniczącego składu i sędziego 

sprawozdawcę, wyznacza prezes Trybunału zgodnie z alfabetyczną listą sędziów 

uwzględniając przy tym kolejność wpływu spraw do Trybunału. 

Usuwamy tutaj uwzględniając rodzaj, liczbę itd., ponieważ jest tu nadmierna 

możliwość subiektywnych decyzji, ale takich, które mogą nadmiernie, właściwie 

polityczną władzę, jest to furtka dla politycznej władzy prezesa. Nie ma powodu, bo 

wystarczy zobiektywizowanie tego sposobu przydzielania spraw, uzależnienie tylko 

od alfabetycznej listy sędziów i kolejność wpływu spraw. 

Przewodniczący: 

Myślę, że nie do końca, pani poseł, ponieważ jednak rodzaje, liczba oraz kolejność 

wpływu... Państwo proponujecie tylko ograniczenie się do kolejności wpływu, ale 

jednak są różnego typu sprawy, są skargi konstytucyjne, są innego typu i myślę, że 

trzeba je jednak rozróżniać i myślę, że w dzisiejszej praktyce Trybunału są też różne 

listy, że tak powiem, alfabetyczne sędziów do poszczególnych rodzajów spraw. W 

związku z tym to nie narusza tego, o czym pani mówi, że są to polityczne decyzje. Nie 

sądzę, żeby to były polityczne decyzje, ale bardziej porządkowe, bo innego typu 

jednak są sprawy dotyczące skarg konstytucyjnych, a innego dotyczące chociażby 

skarg prezydenta czy innych wniosków. 

Proszę, pan minister Łaszkiewicz. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof 

Łaszkiewicz: 

Nie jest to już kwestia konstytucji, to jest oczywiście kwestia ustawodawcy, bo 

konstytucja daje ustawodawcy taką możliwość ustalenia, w jaki sposób ma wyglądać 

organizacja. W związku z tym prezes musi mieć jakąś możliwość manewru, chociażby 

w sytuacji, jeżeli sędzia sprawozdawca, który otrzymał w trybie alfabetycznym 

sprawę, jest przewlekle chory i jego nie ma. No i co? I sprawa ma wisieć? A być może 



jest to sprawa, która musi być bardzo szybko rozpoznana, bo takie sprawy się zdarzają. 

Wówczas prezes musi mieć możliwość przekazania tej sprawy innemu sędziemu, 

który będzie mógł szybko to przygotować do rozprawy. 

Przewodniczący: 

Pan poseł Dera, bardzo proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 

Mam pytanie do kwestii praktycznej, bo rzeczywiście to, o czym pan minister teraz 

mówił, to raczej określa ust. 2, że prezes Trybunału w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, zwłaszcza ze względu na jakiś tam przedmiot sprawy lub możliwość 

dochowania terminu, może wyznaczyć sędziego sprawozdawcę odstępując od 

kryteriów. Mówimy o sytuacji nadzwyczajnej, ale ona jest uregulowana w ust. 2 i 

myślę, że to nie budzi wątpliwości, natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, bo 

sędziów do składu orzekającego – wyłączamy „piętnastkę”, bo to z automatu wszyscy 

dostają więc tematu nie ma – i zostają sprawy w składzie 5-osobowym. W przypadku 

5-osobowym – powiedzmy – rotacja jest 3-krotna, 3 razy 5 daje 15. Więc generalnie 

chodzi mi o odniesienie do pełnej liczby to w jakimkolwiek by nie było układzie to po 

3-krotnym obróceniu każdy sędzia ma kolejną sprawę, bo o tym mówi matematyka, 

więc pytanie czy muszą być dodatkowe kryteria poza listą alfabetyczną? Czy to jest 

niezbędne, żeby w ustawie zapisywać, że są inne czynniki, które wskazują na to, że ze 

względu na – nie wiem – rodzaj czy liczbę należy ustawiać to jako kryterium. 

Przewodniczący: 

Panie pośle, tu nie chodzi – moim zdaniem – bardziej tyle o członków, co o 

sprawozdawców i przewodniczących. 

Poseł Andrzej Dera: 

Nie. Sędziów do składu orzekającego. 

Przewodniczący: 

W tym przewodniczącego. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale jest wyraźnie napisane, bo gdybyśmy mieli tylko przewodniczących, to sprawa 

byłaby jasna. Ja czytam cały artykuł: „Sędziów do składu orzekającego Trybunałów, 

w tym przewodniczącego i sędziego sprawozdawcę wyznacza prezes, zgodnie z 



alfabetyczną listą sędziów uwzględniając przy tym – właśnie teraz – rodzaje, liczbę 

oraz kolejność wpływu spraw do Trybunału”.  

I moje pytanie było, że gdyby to chodziło o sprawozdawcę to jeszcze jestem w stanie 

zrozumieć, tak? Natomiast mówimy tu o pełnym, o tym składzie 5-osobowym, bo tak 

– ja przynajmniej – to odczytuję. 

I pytanie moje, takie naprawdę sensowne, czy są potrzebne dodatkowe kryteria przy 

tak wąskiej liczbie sędziów, czy wystarczy ten zapis, jest kolejność alfabetyczna i po 

prostu jest w ten sposób naturalna rotacja. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Rzepliński. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Myślę, że ten przepis, jak i dotychczasowy obowiązujący, dobrze oddają potrzeby i 

zdrowy rozsądek. Jestem zwolennikiem takiego bardzo anglosaskiego podejścia do 

prawa, w prawie powinno być zapisane to, co jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Są 

sądy konstytucyjne, w których np. prezesi w ogóle nie orzekają jako referenci. Są w 

składzie, przewodniczą składom, ale nie są sprawozdawcami spraw. 

Ja orzekam także przy wstępnej kontroli w jednoosobowym składzie. W I Instancji też 

tego nie unikam po to, żeby wiedzieć, jakie problemy konstytucyjne pojawiają się, na 

co trzeba zwrócić uwagę. To mogliby mi referować nasi prawnicy, którzy pracują w 

zespole wstępnej kontroli, ale bez osobistego dotknięcia spraw nie miałbym poczucia, 

które mam. 

Ale nie orzekam oczywiście często jako sprawozdawca we wszystkich sprawach, bo 

wtedy w ogóle nawet 24 godzin by mi nie starczyło, żeby podołać wszystkim 

obowiązkom, a w Trybunale jestem od poniedziałku od 8.00 do piątku do 20.00, w 

soboty też czasami bywam. Gdybym orzekał zgodnie z taką regułą, że każdy sędzia 

według alfabetu, to rzeczywiście nie mógłbym wykonywać funkcji, a funkcja prezesa 

jest konstytucyjna i nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. Bardzo przepraszam 

panią poseł i panie posłanki, że tak rzeczywiście jest. 

To akurat wszystko publicznie jest dostępne, mogę więc o tym powiedzieć. Po wyroku 

w sprawie rocznego zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich wśród części sędziów i 

asystentów sędziów rozpoczęła się duża kampania, że ja specjalnie zamanipulowałem 



i jakiś taki mit powstał, że pani sędzia (...), której tę sprawę przydzieliłem, ponieważ 

akurat w kolejności spraw litera K, tych na wniosek, które rozstrzyga pełny skład, jej 

przypadała i nikomu innemu. A ponieważ orzekła..., orzekła..., nie ona, Trybunał 

orzekł, przecież były zdania odrębne itd., to pojawiła się spiskowa teoria, że 

Rzepliński przydzielił jej dlatego, bo ona nie ludzi sędziów i wobec tego 

Stowarzyszenia – bodajże – Asystentów Sędziów Polskich zażądało ode mnie wykazu 

wszystkich spraw przydzielonych w zarządzeniach w sprawach, które mają sygnaturę 

K, 3 miesiące wcześniej i 3 miesiące po tej sprawie, żeby znaleźć dowód, że ja 

zamanipulowałem.  

Nigdy nie manipulowałem i oczywiście w tej sprawie też nie. Ta sprawa przypadła jej, 

bo jej przypadła i tyle. I teraz, spraw typu K jest o wiele mniej, to są inne sprawy i 

część z nich jest rozstrzygana znacznie więcej niż w innym przypadku w pełnym 

składzie, wobec tego kolejność jest odrębna dla spraw K pełnoskładowych. Trzeba 

patrzeć na to tak: sędzia w swojej 9-letniej karierze mniej więcej orzeka jako 

sprawozdawca w 20 sprawach pełnoskładowych, jako sprawozdawca. Gdyby była 

absolutna zasada, że tylko każda sprawa jest przydzielana sędziemu kolejnemu, jeżeli 

chodzi o ten porządek alfabetyczny, to mogłoby się zdarzyć, że jeden sędzia miał 

spraw, w których był sprawozdawcą w pełnym składzie 45, a drugi 7. Czy o to chodzi? 

Nie da się logiki życia inaczej zapisać niż tutaj jest zapisane.  

I to z całą pokorą państwu mówię. To wynika ze zdrowego rozsądku, z niczego 

innego. Władza prezesa polityczna jest żadna, a odpowiedzialność jest spora, bo 

prezes jest człowiekiem powołanym. Jest to instytucja konstytucyjna po to, żeby 

zarządzać Trybunałem w taki sposób, żeby maksymalnie zapewnić sędziom warunki 

do wykonywania ich misji i tyle. 

Przewodniczący: 

Pan prokurator Sadowski i później pani poseł. 

Prokuratura Generalna Marek Sadowski: 

Przepraszam bardzo, że się wtrącam w ten dyskurs, ale też byłem kiedyś sędzią i 

chciałem przedstawić praktyczną okoliczność. Otóż brak kryterium rodzajowości 

spraw spowodowałby, że równą wagę w przydziale dla sprawozdawcy miałaby sprawa 

o zbadanie zgodności rozporządzenia jakiegoś konkretnego wątłego fragmentu 



rozporządzenia ministra czy Rady Ministrów z delegacją ustawową a sprawa, która 

dotyczy przekroju tego kompleksu przepisów ustawy i zgodności z konstytucją. 

Dlatego kryterium rodzajowości jest niezbędne, bo ono pozwala prezesowi na 

podzielenie spraw według – mówiąc krótko – repertoriów. I przydzielać alfabetycznie, 

zgodnie z porządkiem alfabetycznym, ale sprawy podług każdego oddzielnego 

repertorium. To jest pierwsza kwestia. 

Trochę niejasna jest kwestia ilościowa, to kryterium ilości, bo ono nie jest praktycznie 

jednoznaczne. Co to znaczy, że uwzględnia się ilość czego? Ilość spraw danego 

rodzaju czy jest to jakieś powiązanie rodzajowości z ilością, czy jest to jakieś inne 

kryterium, ale rozumiem, że ono elastycznie pozwala na to, że jeżeli z jakiejś kategorii 

spraw jest bardzo dużo, to prezes może ich więcej wyznaczać obracając tą karuzelą 

alfabetyczną. 

Sprawa nie byłaby w ogóle skomplikowana, gdybyśmy mieli do czynienia z 

jednolitym składem, co postuluje pani poseł, bo wtedy dotyczyłaby tylko przydzielania 

spraw do referatu, czyli wyznaczania sprawozdawcy i przewodniczącego składu. To 

byłby taki rotacyjny prosty system alfabetyczny, który by nie był aż taki 

skomplikowany. 

Sprawa się komplikuje, ponieważ to samo kryterium rodzaju i ilości spraw służy 

kompletowaniu składów. I tutaj istnieje chyba jakaś obawa – i tak rozumiem 

wypowiedź pani poseł – że dobieranie składu, bo przecież nie może być to taki 

porządek alfabetyczny, że a, b, c, d, e to jest pierwszych pięciu, następni to są w 

alfabecie kolejni. Mielibyśmy wtedy bowiem trzy stałe składy 5-osobowe w Trybunale 

oczywiście pod warunkiem, że wszyscy byliby zawsze sprawni i gotowi do orzekania 

w składach 5-osobowych, więc to musi być zupełnie inna permutacja. I jak znam 

doświadczenie sędziów, pochodzące także z sądu najwyższego, są ustalane permutacje 

składów. Chodzi o to, żeby sędziowie w niepełnym składzie Trybunału wymieniali się 

w tych zespołach 5-osobowych, żeby nie tworzyć takich monokultur wewnątrz 

Trybunału. Taką samą zasadę stosowano przez wiele lat w sądzie najwyższym, gdzie 

nawet był taki jeden z prezesów Izby, który miał stale ustalony grafik permutacyjny i 

sędziowie z tej Izby wiedzieli, jak kolejno się zmieniają składy na cały rok, co roku 



dawał sędziom do wiadomości. Było to zapewne z korzyścią dla wymiany poglądów 

w składach. 

I tutaj inaczej się nie da zrobić, bo jeżeliby przyjąć tylko kryterium alfabetyczne do 

ustalania składów, to w ogóle by nie było wiadomo, co to znaczy? Co to znaczy, że z 

uwzględnieniem kolejności alfabetycznej się kompletuje składy? Znaczy co? Przesuwa 

o jeden? Nic by nie znaczyło. Nic. I właściwie te wszystkie kryteria kompletowania 

składów orzekających ponad wszystko jeszcze mają taki niewidzialnym atramentem 

dopisaną normę według zdrowego rozsądku, według pragmatyki, bo inaczej się tych 

składów nie da ukształtować.  I tyle. Dziękuję. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Tak, jak mówiłem, wszystko jest na stronie internetowej. Kto jest sprawozdawcą, kto 

jest przewodniczącym. 

Przewodniczący: 

Uważam, że rzeczywiście pozostawiłbym tę regulację tak, jak jest, po to, żeby tę pracę 

usprawniać. Pani poseł Pawłowicz zgłasza się do głosu, ale tu już bym prosił, żeby 

pani od razu o ust. 3, który pani proponuje do tego artykułu, czyli w razie 

niewyznaczenia terminu pierwszej narady. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Przepraszam, panie przewodniczący, chciałabym się odnieść również do tego. 

Takie mówienie o tym, że przydziela się te sprawy zależnie od tego, kto się, na czym 

zna, jest argumentem właściwie niepoważnym. Ktoś tu mówił, że osoby, że przydziela 

– tak zrozumiałam. To chcę powiedzieć, że zakładamy wybierając na funkcję sędziego 

Trybunału Konstytucyjnego, że wszyscy sędziowie są na takim poziomie, jak wymaga 

konstytucja, czyli są osobami wyróżniającymi się wiedzą prawną i potrafią rozwiązać 

problem prawny, niemerytoryczny, nieprzedmiotowy – górnictwa, hutnictwa czy 

służby zdrowia, tylko problem prawny, który na tym tyle wynikł. Więc to nie jest 

dobry argument. 

Dalej chcę powiedzieć panu profesorowi Rzeplińskiemu, że my nie zabieramy 

prezesowi prawa rozdziału dlatego, że ust. 2 zostawia mu tę kompetencję. Natomiast 

chodzi nam o jak największe zobiektywizowanie i uczynienie przejrzystym tego 

systemu przez usunięcie uwzględniając przy tym rodzaj, liczbę itd.  



Pan minister Łaszkiewicz właśnie – przepraszam - ale jak zwykle do absurdu 

doprowadza każdą sytuację, mówi: a jak zabraknie, to kto to będzie, a co to? A 

przecież do absurdu nie ma co doprowadzać, bo wiadomo, że jak jest chory, to jest 

następna osoba w kolejce i problem jest rozwiązany. Więc chcę powiedzieć, że z kolei 

pan prokurator Sadowski dobrze zrozumiał moje obawy, bo nam właśnie chodzi o to, 

żeby jak najbardziej, również system rozdzielania głosów, odpowiadał standardom 

demokratycznym i przejrzystości. I tutaj trzeba ograniczyć władzę subiektywną 

dlatego, że są mechanizmy, które obiektywizują sposób rozdziału, a i tak prezesowi w 

ust. 2 na niezwykłe sytuacje zostawiają możliwości. 

Natomiast, tak jak pan przewodniczący mówi, po ust. 2 proponujemy dodanie – bo 

drugi zostawiamy – dodanie ust. 3, bo tutaj mamy: „Prezes Trybunału może 

wyznaczać termin pierwszej narady składu orzekającego”, a my proponujemy, żeby 

nie musiał tego robić prezes Trybunału tylko niech zrobi to już przewodniczący i 

proponujemy tak: „W razie niewyznaczenia terminu pierwszej narady, o której mowa 

w art. 87 pkt 1... 

Przewodniczący: 

Czyli 2 miesiące. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Tak, ale robi to przewodniczący składu orzekającego. Więc my mówimy, że w razie 

niewyznaczenia terminu pierwszej narady, o której mówi przez tego 

przewodniczącego, termin ten wyznacza prezes, żeby nie odbierać, nie 

ubezwłasnowolniać przewodniczącego składu i żeby on sam zależnie od sytuacji mógł 

termin wyznaczyć i wyłączyć tutaj prezesa. I odpowiednio do zmiany treści ust. 3 

proponujemy zmianę w brzmieniu art. 87. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Rzepliński, bardzo proszę. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Jeżeli chodzi o ust. 3, to prezes wyznacza wtedy, kiedy jego praca z przewodniczącym 

także składu nic nie daje, bo przewodniczący nie wyznacza. Oczywiście, że wyznacza 

przewodniczący składu orzekającego i jeżeli zdarza się, a zdarza się bardzo, bardzo 

rzadko, że przewodniczący nie potrafi na tyle pracować ze sprawozdawcą, żeby on 



przygotował projekt rozstrzygnięcia i albo jest projekt, ale nie ma zgody sędziów na 

to, żeby wyznaczyć termin, skład, przede wszystkim skład. Mówi: jesteśmy gotowi, 

żeby odbyła się rozprawa. Bez tego przewodniczący nie może wyznaczyć.  

Prezes Trybunału czyni to już jako – można powiedzieć – zupełnie ostatnia instancja, 

żeby doszło do rozprawy w danej sprawie. Więc znów to nie zwiększa władzy prezesa 

Trybunału tylko określa jego pozycję jako tego, który ostatecznie, jeżeli coś się zacięło 

w przygotowaniu sprawy do rozprawy, żeby w ten sposób również przesądzić i żeby 

skład się zdecydował na jakieś rozstrzygnięcie, bo takie jest jego zadanie. Ma wydać 

wyrok w sprawie albo afirmujący, albo negatoryjny dla przepisu, który jest 

przedmiotem kontroli. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo i tu już krótko pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Krótko chcę powiedzieć, że akurat tutaj zostawiamy w art. 87, że jeśli nie wyznaczy 

przewodniczący, to wtedy prezes ma te kompetencje, nie musi pierwszy, bo to w 

pewien sposób obniża prestiż przewodniczącego składu. 

Przewodniczący: 

Myślę, że do art. 48 również wrócimy w głosowaniu. Proponuję, żebyśmy przeszli do 

art. 49. Czy są uwagi państwa posłów? Pani poseł Pawłowicz proponuje jedną 

poprawkę, tak? Więc proszę krótko. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

W ust. 1 po punkcie 1 dodać pkt 1a, ponieważ w obecnym brzmieniu (poza 

mikrofonem) jest niejasny i zawiera w jednym uwagę... 

Przewodniczący: 

Przy czym, przepraszam pani poseł, bo mamy 2 poprawki z tych, które dzisiaj pani 

zgłosiła 4 i 5 do tego samego artykułu, więc prosiłbym, żeby pani je razem omówiła. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Dobrze. (poza mikrofonem) obecnie uczestniczy w wydaniu aktu normatywnego 

mówiącego (poza mikrofonem). My proponujemy zmiany tylko w ust. 1 pkt 1 i w ust. 

1 po pkt 1 dodać punkt 1a. Dlaczego punkt 1 otrzymał brzmienie: (...) uczestniczy w 

akcie normatywnym, ponieważ nie jest to sformułowanie precyzyjne, bo posłowie i 



senatorowie stanowią specyficzną grupę dla wyłączeń, (...) bo oni nie wydają aktów 

prawnych a sejm jako całość. Poza tym (...) i sejmu i organów administracji, w których 

posłowie nie uczestniczą ani nie wydają ich (...) i samo pojęcie akty normatywne jest 

bardzo szerokie i w związku z tym proponujemy zapisać w taki sposób, że ust. 1: 

uczestniczy w wydaniu aktu normatywnego będącego przedmiotem wniosku (...) 

ustawy konstytucyjnej i (...) był autorem lub współautorem (...). 

Przewodniczący: 

Ale to chciałaby pani dodać, rozumiem. Był autorem lub współautorem... 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ust. 1 pkt 1 zamiast obecnego dać tak, jak tutaj mamy.  

Przewodniczący: 

Czyli, żeby skreślić i pkt a i pkt b, tak? 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

(poza mikrofonem) I dalej. Jeśli to jest sędzia – drugie zostawiamy. Tu przedstawiciele 

(...) uczestnika postępowania. (...) zostawiamy też w pierwszym. (...) bo sędziów, 

którzy byli posłami może dotyczyć tylko te w naszym brzmieniu. 

Przewodniczący: 

Rozumiem intencję. Chciałem zapytać Biuro Legislacyjne. Panie mecenasie, wydał 

lub uczestniczył w wydaniu, czy to by oznaczało, że posłowie, którzy głosowali nie 

mogą brać udziału w rozpatrywaniu tej sprawy? Byli posłowie oczywiście. 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Nie wiem, jaka była intencja wnioskodawców. Natomiast brzmienia przepisu 

interpretowałbym, że zakres ten obejmuje także posłów, którzy w trakcie uchwalania 

ustawy byli posłami. Bo tu jest sformułowanie wydał lub uczestniczył w wydaniu i w 

odniesieniu do posła, który brał udział w uchwalaniu danego aktu normatywnego, 

wydaje się, że to sformułowanie „uczestniczył” radykalne. 

Przewodniczący: 

Radykalne rozwiązanie. Pan poseł Dera i później pan sędzia Tuleja. 

Poseł Andrzej Dera: 

Mnie osobiście wydaje się, że ten zapis powinien zostać utrzymany, bo trudno sobie 

wyobrazić obywatela, który przychodzi ze skargą do Trybunału, w którym zasiada 



ktoś, kto uczestniczył w wydaniu tego zaskarżonego przez niego aktu prawnego. Więc 

samo to już powoduje nieufność tej osoby, jak może ten, który wydawał ten akt, który 

ja uznaję za niekonstytucyjny, orzekać czy to jest konstytucyjne. Więc wydaje się, że 

to wyłączenie z punktu widzenia obywatela jest bardzo istotne. Ja bym tego nie 

naruszał.  

Natomiast jest tu pytanie, czy na tyle jest to szerokie „wydał lub uczestniczył”, czy w 

tym wypadku też chodzi też o „uczestniczył”, bo zdarzają się takie przypadki, ja 

słyszałem o takich, że osoby, które są autorytetami prawnymi, które mają dużą wiedzę, 

czasami występują jako opiniodawcy, tak, eksperci, w jakimś tam zakresie opinię np. 

piszą, potem zostają sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Czy napisanie takiej opinii 

do danego aktu, który jest potem zaskarżany, jest podstawą do tego, żeby ta osoba na 

podstawie tego „uczestniczył w wydaniu”, bo tu mamy wydał – wiadomo, że nie, ale 

czy uczestniczył w wydaniu aktu normatywnego? Czy napisanie opinii już jest w tym 

momencie tą przyczyną do wyłączenia? 

Przewodniczący: 

Jest uczestniczeniem czy nie jest? 

Poseł Andrzej Dera: 

Właśnie, to pytanie już nie wiem czy do wnioskodawców, czy do ekspertów, jak to 

należy traktować? Czy ktoś, kto pisał ekspertyzę... 

Przewodniczący: 

Przyjmuje pytanie pan sędzia Tuleja. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Piotr Tuleja: 

Tylko sformułowanie uczestniczył w wydaniu doktrynalnie i orzeczniczo ustaloną 

treść i tutaj wydaje się, że ono nie budzi wątpliwości, natomiast na pewno sytuacja, o 

której mówił pan poseł, nie obejmuje tej kwestii, natomiast obejmuje ją ust. 2. Nie jest 

możliwe, biorąc pod uwagę przeróżne sytuacje prawne i faktyczne, jakie występują w 

procesie legislacyjnym i różne osoby, które z tym procesem są związane, to można 

przyjąć po pierwsze, kryterium formalne i to kryterium formalne decyduje o brzmieniu 

art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy projektu. Natomiast wszystkie inne, które mogą wystąpić są 

przewidziane w ust. 2 i są to pewne standardowe rozwiązania, które w wielu 



procedurach tam, gdzie wyłączenie sędziego jest przewidziane, taki kształt tego 

wyłączenia mają przyjęty. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Rzepliński, bardzo proszę. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Myślę, że przepis ten jest dobrze sformułowany, uwzględniający wyraźną specyfikę 

sądu konstytucyjnego. Tak, jak powiedział pan sędzia Tuleja, jest ustalone 

orzecznictwo. W jednej ze spraw pełnoskładowych sędzia Trybunału w trakcie narady 

oświadcza, że brał udział jako senator w uchwaleniu, ale nie był wnioskodawcą 

projektu ustawy, nie zgłaszał żadnej poprawki do przepisu, który był kwestionowany, 

głosował za ustawą i czy ma się wyłączyć? 

Decyzja nasza jest – oczywiście nie. Z senatorami jeszcze jest taka specyfika, że 

senator konkretny prezentuje stanowisko Senatu po uchwale Senatu w sprawie ustawy 

uchwalonej przez Sejm, jeżeli są proponowane zmiany. I wtedy również uznajemy, że 

ten senator brał aktywny udział w uchwaleniu tej ustawy i że się wyłącza. Tutaj nie ma 

żadnego problemu, ale specyfika polega również na tym, że profesor prawa 

niekoniecznie konstytucyjnego, może być z zakresu prawa prywatnego czy 

publicznego, w trybie tzw. de lege ferenda i w swoich publikacjach, ale również mogło 

być tak, że zorganizował cały ruch społeczny za tym, żeby przyjąć konkretny przepis, 

ale nie głosował za nim, bo oczywiście ustawy uchwala Sejm, potem Senat i podpisuje 

prezydent. Więc faktycznie brał udział w przygotowaniu projektu aktu prawnego, 

który potem stał się ustawą. Pytanie czy powinien się wyłączyć, czy też nie? To są 

istotne pytania, które w przypadku sędziów konstytucyjnych mogą się pojawiać.  

Podobnie jest z ekspertami. Ja wyłączyłem się chyba w 7 sprawach w związku z tym, 

że byłem ekspertem, przygotowałem projekt ustawy albo dla grupy posłów, albo grupy 

senatorów i wtedy we wszystkich tych przypadkach zostałem wyłączony przez Prezesa 

Trybunału, bo to były przypadki, kiedy jeszcze nie byłem prezesem albo przez 3-

osobowy skład. I jeszcze jedna uwaga, gdybyśmy przyjęli, że wydanie oznacza udział 

w głosowaniu sędziego, który był posłem bądź senatorem, to by praktycznie biorąc 

destabilizowało zupełnie. Jeżeli tylko głosował, ale nie był autorem czy autorką tego 

przepisu, który podlega kontroli... 



Przewodniczący: 

Czyli nie uczestniczył czynnie. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Tak. 

Przewodniczący: 

Bo można by tak doprecyzować, że czynnie uczestniczył. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

A przecież teoretycznie byłoby możliwe, że w skład Trybunału weszłoby 7, 8 byłych 

parlamentarzystów. Unieszkodliwienie Trybunału kompletne, no przecież 

kontrolujemy prawo uchwalone przez parlament. Jeżeli ktoś głosował obojętnie za czy 

przeciw temu konkretnemu przepisowi, to oznaczałoby przy innym sformułowaniu 

tego przepisu, czy takim rozumieniu tego przepisu, że wydanie oznacza, że brał udział 

w głosowaniu. Był chory nie brał udziału w głosowaniu, ale w komisji pracował nad 

tym przepisem i nie wypowiadał się za czy przeciw, bo akurat ten przepis go nie 

interesował, został potem sędzią sądu konstytucyjnego. Czy chodziłoby o 

unieszkodliwienie i tego sędziego, który w wielu sprawach nie mógłby w ogóle 

orzekać, czy w ogóle o unieszkodliwienie Trybunału Konstytucyjnego. 

Przewodniczący: 

Zastanawiałbym się czy jakoś nie doprecyzować, bo rzeczywiście literalne czytanie 

tego „uczestniczył w wydaniu”, to akt głosowania jest jednak uczestniczeniem. 

Doprecyzowanie, że czynnie uczestniczył. Mam prośbę do panów mecenasów o 

zastanowienie się też nad tym. Rozumiem intencje pana prezesa i dotychczasowe 

pojmowanie sformułowania „uczestniczył w wydaniu”, ale można też przyjąć, że ktoś 

będzie czytał literalnie i będzie uznawał, że jednak to, o czym pan mówi, że jest nie do 

pomyślenia, stanie się do pomyślenia, że każdy kto głosował uczestniczył.  

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Takie jest też podejście, bo było kilka spraw w Strasburgu dotyczących składu sądu, w 

którym orzekał sędzia, który zdaniem skarżącego powinien się wyłączyć, bo brał 

udział w wydaniu aktu prawnego i Trybunał w Strasburgu miał takie podejście, że to 

znaczy, że był aktywnym autorem rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący: 



Pan prezes Biernat, bardzo proszę. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Dosłownie jedno zdanie chciałem powiedzieć. Bardzo wiele zależy od praktyki 

trybunalskiej, która jest ukształtowana przez lata. Zwracam uwagę na to, że także 

postanowienia w sprawie wyłączenia sędziów opublikowane są dostępne i proszę 

zwrócić uwagę na to, że są takie jakby trzy szczeble. Ust. 1 Wyłączenie z mocy 

ustawy w razie wystąpienia którejś z tych przesłanek. Ust. 2 Wyłączenie, jeżeli są inne 

okoliczności niewymienione w ust. 1 mogące wywołać wątpliwości co do jego 

bezstronności. I to jest wyłączenie też z mocy ustawy, ale bez tych konkretnych 

przesłanek. I wreszcie ust. 3 Sędziego wyłącza się z udziału na jego żądanie lub 

żądanie uczestnika, jeżeli uprawdopodobni istnienie okoliczności niewymienionych w 

ust. 1. 

Otóż te trzy szczeble, te trzy można powiedzieć etapy, sposoby podejścia, powodują, 

że – jak mnie się wydaje – już w samej ustawie – nie mówiąc o praktyce –Trybunał 

jest chyba chroniony przed udziałem sędziów, co do których mogłyby być w opinii 

publicznej i w opinii Trybunału wątpliwości, co do bezstronności, także jeśli można 

sugerowałbym pozostawienie tych przepisów plus zdrowy rozsądek, który jest przy 

każdym z tych przepisów nieodzowny, bo nie da się wszystkiego zapisać wprost w 

tekście. 

Przewodniczący: 

Pani poseł Sekuła-Szmajdzińska i pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Słucham z uwagą wszystkiego, co państwo mówią, no bo fachowcy, specjaliści i chcę 

tylko powiedzieć, że dla mnie każdy akt głosowania, mojego głosowania w sejmie, 

jest aktywnym uczestniczeniem w wydaniu. Przecież to jest moje, ja myślę, ja 

podejmuję decyzję, ja za to odpowiadam i absolutnie uważam, że uczestniczę w 

wydaniu. Inaczej moja powinność jako posła nie miałaby żadnego sensu, więc nie 

uważam, żeby takie sformułowanie – w kontekście aktywności sędziego jako 

wcześniej posła – było właściwe. Na pewno świadomie i do końca uczestniczę w 

wydaniu. Nie chciałabym nawet być oceniana w inny sposób. Więc mój akt 

glosowania jest aktywny aktywnym uczestnictwem w wydaniu. Nawet jeżeli nie 



pracuję w danej komisji, choć aktualnie we wszystkich podkomisjach – mogę 

powiedzieć – jakie są w zakresie wymiaru sprawiedliwości, ale to już z zupełnie 

innych powodów. Natomiast zdecydowanie optuję za tym, żeby uznać, że poseł 

uczestniczy w wydaniu. W związku z tym chyba jednak użycie takiego określenia – 

przynajmniej moim zdaniem – nie jest chyba właściwe. 

Przewodniczący: 

Rozumiem. Myślę, że musimy się nad tym jeszcze zastanowić. Pan poseł Pawłowicz i 

pan poseł Dera. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Chciałam jednak zwrócić uwagę, że nie jest to dobre sformułowanie dlatego, że w 

odniesieniu do posła lub uczestniczył, tak jak tutaj pani poseł Szmajdzińska mówi, to 

jest stanowczo zbyt szeroki nakaz wyłączenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 

bo w istocie wszystkich posłów wyłączyłby od możliwości kandydowania. 

Natomiast wydaje się, że można to zacieśnić i dopuścić. Wystarczającym 

zabezpieczeniem byłoby np. nakaz wyłączenia się sędziego, który brał udział w 

postępowaniu legislacyjnym zaskarżonego do Trybunału Konstytucyjnego aktu jako 

autor lub współautor projektu lub sprawozdawca, to znaczy osoba, która bezpośrednio 

zajmowała się, włożyła pełno energii, broniła zdecydowanie. 

Wiadomo, że głosowania na sali są już polityczne, często głosujemy tak nie zgadzając 

się, ale dlatego, że klub taką politykę prowadzi. 

Uważam, że tutaj należałoby, no tak jest, taka prawda, tak jak i wybór Trybunału 

Konstytucyjnego ma charakter polityczny czy się to komu podoba, czy nie. Uważam 

jednak, że powinno się rozdzielić, doprecyzować ust. 1, który właśnie mówiłby tylko o 

tym, że ten sędzia, który był autorem pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej i 

drugi, który głównie obejmowałby osoby, które pracowały w administracji, który 

wydał lub uczestniczył w wydaniu orzeczenia, decyzji administracyjnej, 

rozstrzygnięcia pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej. Wszystkie inne przypadki 

dotyczące sędziów obejmuje ust. 2, który w razie wątpliwości zawsze można szeroko 

zinterpretować i o to chodziło. 

Przewodniczący: 

Pan poseł Dera, bardzo proszę. 



Poseł Andrzej Dera: 

Przyłączam się do tego, bo właściwie ten zapis literalny wyłącza w tym momencie 

wszystkich posłów, jak byśmy na to nie patrzyli. 

Przewodniczący: 

Przypominam, ciągle byłych posłów i senatorów. 

Poseł Andrzej Dera: 

Oczywiście byłych posłów i senatorów, a przecież nie możemy takim zapisem 

uniemożliwiać to, co wcześniej, bo jest możliwy wybór posła czy senatora. Moim 

zdaniem doprecyzowanie jest konieczne. Ja rzucam taki pomysł, myślę, że trzeba to 

przetrawić i zapisać: uczestnictwo w podkomisji i komisji, która rozpatrywała dany 

projekt, jest uczestnictwem w tym wypadku. Proszę zwrócić uwagę, my jako 

posłowie, mamy ograniczoną liczbę swoich komisji i w tym wypadku, jeżeli tak jak 

teraz jesteśmy członkami podkomisji możemy powiedzieć, że czynnie uczestniczymy 

w uchwalaniu jakiegoś przepisu, który kiedyś może zostać zaskarżony.  

Tak samo dzieje się później, gdy pracujemy w komisji, ale przecież w wielu innych 

aktach prawnych w innych komisjach nikt z nas nie uczestniczy, bo nie jest w stanie. i 

w tym wypadku trudno byłoby, żeby senator... 

Przewodniczący: 

Panie pośle, myślę, że intencje są jasne. 

Poseł Andrzej Dera: 

Tylko bym proponował, żeby iść właśnie w tym kierunku, żeby to było 

doprecyzowane do uczestnictwa w pracach podkomisji czy komisji, bo wtedy nie da 

się wybronić takiej osoby, która uczestniczyła w pracach podkomisji czy komisji 

danego aktu prawnego. I wtedy byśmy mieli rozwiązany problem w sprawach 

glosowania, bo głosowanie – też się zgadzam – jest jakąś czynnością, natomiast nie 

jest aktywnym uczestnictwem w tworzeniu tego prawa. Jest tylko zezwoleniem, 

oddaniem głosu za wprowadzeniem tego do porządku, bo gdybyśmy inaczej to 

przyjęli... 

Ale Robert, gdy inaczej przyjmiemy zapis, to żaden poseł, żaden były senator czy 

żaden były poseł, bo on z mocy ustawy jest wyłączony, w tym momencie i nie ma co 

tu dyskutować. Tu musi być ustawowo zapisane tak, żeby każdy obywatel miał 



przynajmniej pewność, że ten były poseł czy były senator nie uczestniczył w 

tworzeniu tego prawa. 

Przewodniczący: 

Panie pośle, przyjmuję i zgadzam się z większością. Bardzo proszę panów mecenasów 

o zastanowienie się i przygotowanie jakiejś propozycji, która rzeczywiście byłaby... 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Może być autor lub współautor albo sprawozdawca tego konkretnego projektu. Nic 

więcej. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Biernat jeszcze, bardzo proszę. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Chciałem zwrócić uwagę państwu posłom i panom legislatorom na to, że ten przepisy 

nie odnosi się tylko do ustaw. Tu jest mowa o akcie normatywnym. To jest kwestia 

także byłych ministrów, to jest kwestia członków Rady Ministrów w przypadku 

rozporządzeń czy uchwał Rady Ministrów itd., czyli, że tutaj jest obawa popadnięcia 

w kazuistykę, bo wtedy trzeba by było rozbić to na Sejm, na inne akty prawne i to 

mogłoby być trudne. 

Zwracałem tylko uwagę na to, że przy identycznym brzmieniu tego przepisu obecnie, 

nie było do tej pory wątpliwości, było to rozstrzygane – można powiedzieć – 

pragmatycznie, to znaczy udział czynny rozumiany właśnie tak, jak państwo mówili, 

powodował wyłączenie sędziów. 

Przewodniczący: 

W takim razie myślę, że do art. 49 również wrócimy i będziemy mieli poprawkę, 

będziemy dyskutować i głosować jeszcze art. 49.  

Czy są uwagi do art. 50? Nie ma, dziękuję bardzo. 

Do art. 51? Również nie ma uwag. 

Do art. 52? 

Do 52 rozumiem, że nie ma uwag. 

Do 53. W 53 chciałem zapytać, czy Trybunał może się zwracać do sądu najwyższego, 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych itd. Czy zdarzało się albo 

czy może się zdarzać, że Trybunał może pytać Europejski Trybunał Sprawiedliwości? 



Czy nie regulujemy tej sprawy? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Jeśli można, to w tym trybie, o którym mowa jest w art. 53 nie. Natomiast jest kwestia 

– i to nie nadaje się do uregulowania tutaj w ustawie – występowania z pytaniami 

prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości i to jest kwestia otwarta, bo Trybunał 

do tej pory jeszcze nie wystartował. 

Natomiast w art. 53 chodzi o wykładnię prawa polskiego. 

Przewodniczący: 

Czyli w 53 w takim razie nie mam uwag. 54? Nie ma uwag.  

Do art. 55? Pisemność postępowania. Nie ma uwag. 

Art. 56? Nie ma uwag. 

Art. 57 – uczestnicy postępowania? Pan prokurator Sadowski, bardzo proszę. Tak, tu 

mamy rzeczywiście kwestię prokuratury i uregulowania. 

Prokuratura Generalna Marek Sadowski: 

W pkt 10 jest chyba niewłaściwe uregulowanie, ponieważ oddziela prokuratorów 

Prokuratury Generalnej od Prokuratora Generalnego. Mianowicie według takiego 

sformułowania mamy dwóch uczestników postępowania. Jednym jest Prokurator 

Generalny, a drugim jest każdy prokurator, któremu przydzielono w prokuraturze 

sprawę byle był prokuratorem Prokuratury Generalnej. Po pierwsze – na etapie, kiedy 

Prokurator Generalny otrzymuje do zajęcia stanowiska wniosek, skargę, pytanie, 

jeszcze nie jest przesądzone czy będzie to pełny skład, czy niepełny. Wobec tego na 

tym etapie trudno zdecydować czy uczestnikiem tak rozumianym, a tu mamy 

procesową konstrukcję uczestnictwa postępowania, miałby być Prokurator Generalny 

czy któryś z prokuratorów Prokuratury Generalnej? Także zasada – istnieje możliwość 

zmienności składu – 5-osobowy może się przekształcić w pełny. I co wtedy? Nagle 

prokurator, który był uczestnikiem postępowania, przestaje być uczestnikiem staje się 

Prokuratorem Generalnym?  

Wydaje mi się, że nie o to chodzi. Chodzi o to, kto będzie reprezentował Prokuratora 

Generalnego. Prokurator Generalny, zwracając się do Sejmu, zaproponował projekty 

przy przyjęciu, że zawsze uczestnikiem jest Prokurator Generalny, a tylko sposoby 



reprezentacji są różne. W pełnych składach osobiście Prokurator Generalny, w 

składach zwykłych każdy prokurator prokuratury wyznaczony jako reprezentant i tyle. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Podzielam ten pogląd. Pan minister Łaszkiewicz, bardzo proszę. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof 

Łaszkiewicz: 

Tak, ta poprawka jest jak najbardziej słuszna. 

Przewodniczący: 

Proszę panów mecenasów o uwzględnienie tego i o przygotowanie. 

Pan minister Graniecki. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

To też wyszło w procesie opiniowania tego projektu na wniosek Biura Analiz 

Sejmowych, że należałoby jeszcze, ale to już art. 58, to ja wybiegam. Mówię tylko, że 

w ust. 2 należałoby przedstawiciela Senatu uwzględnić. To jest czysto formalna 

kwestia. Przed Marszałkiem Senatu jeszcze przedstawiciela Senatu jako organu. 

Przewodniczący: 

W którym punkcie? 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

58 ust. 2. 

Przewodniczący: 

58, a my jesteśmy jeszcze w 57. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

57, jak rozumiem, jest już... Ponieważ to, o czym mówił państwu o prokuratorze, to w 

pkt 10 art. 57 wystarczy tylko dostawić Prokurator Generalny i kropka. I nic więcej nie 

pisać. 

Natomiast w 58 należałoby teraz stosownych zmian dokonać w ust. 1, 2, 4... 

Przewodniczący: 

Ale sekundkę, zamknijmy 57 i będziemy rozmawiać o 58, dobrze? 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Proszę bardzo. 

Przewodniczący: 



Czyli do 57 rozumiem jest kwestia prokuratury i pkt 10. A więc zamykamy 57 i 58 w 

takim razie, bardzo proszę pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Obecne brzmienie artykułu, co do 1 ust. nie mamy zastrzeżeń, co do 2 też nie –

postępowanie przed Trybunałem. Przedstawicielami Sejmu, Marszałka Sejmu lub 

grupy posłów mogą być tylko posłowie, a przedstawicielami Marszałka Sejmu lub 

grupy posłów tylko senatorowie.  

My proponujemy dodać, bo tu jest pewien problem, dlatego, że strony posługują się, 

mają nierówne siły na tej sali rozpraw, dlatego, że najczęściej – to już wiem, ponieważ 

od niedawna jestem w Komisji Ustawodawczej – posłowie, którzy chodzą do 

Trybunału, siedzą sami, niekoniecznie zawsze polegając tylko na własnych siłach i my 

proponujemy, żeby po ust. 2 dodać ust. 2 w brzmieniu: Przedstawicielom podmiotów, 

o których mowa, czyli przedstawicielom Sejmu i Senatu, może towarzyszyć w czasie 

rozprawy nie więcej niż dwóch pracowników Kancelarii Sejmu RP, jako rodzaj 

właśnie takich doradców fachowych, dlatego, że – to wiem akurat z rozmów z 

osobami, które chodzą – jest to pewien problem i takiego pojedynku na bardzo 

wysokim poziomie z Trybunałem i ze stronami, gdzie są osoby, doradcy, tutaj siedzi 

sam poseł i zdany jest całkowicie sam na siebie. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Tylko powiem, że w praktyce tak jest, że uczestnicy i to wszyscy łącznie z Sejmem, 

mogą mieć do pomocy – że tak powiem – urzędników czy inne osoby, które siedzą w 

bezpośredniej jego bliskości, które podają dokumenty, udzielają informacji, 

sprawdzają niektóre rzeczy bieżąco i tam jest odpowiednie miejsce na sali rozpraw 

przewidziane dla tych osób. Wydaje się, że tego nie trzeba zapisywać w ustawie i taka 

– że tak powiem – opieka fachowa nad uczestnikami łącznie z posłami jest 

zapewniona. 

Przewodniczący: 

Pan minister Graniecki jeszcze proszę teraz podnieść tę sprawę. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 



Czysto porządkowo. W art. 58 proponujemy, żeby w ust. 1 dokonać gramatycznej 

poprawki, zamiast albo napisać lub, czyli że uczestnik postępowania działa przed 

Trybunałem osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela, a nie albo co było 

błędem logicznym. 

W ust. 2 proponuję właśnie, żeby dodać po „w postępowaniu przed Trybunałem 

przedstawicielami Sejmu, Marszałka Sejmu mogą być tylko posłowie, a 

przedstawicielami Senatu, Marszałka Senatu lub grupy senatorów tylko senatorowie”. 

To jest też porządkowe. 

Przewodniczący: 

A obecnie jest tak: „Przedstawicielami Marszałka Senatu lub grupy senatorów... 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Chodzi o to, żeby dodać Senat, bo są sytuacje, gdzie Senat instytucjonalnie może 

być... 

Przewodniczący: 

Rozumiem, że przedstawicielami, Marszałka Senatu lub grupy senatorów. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Tak jest. No i po ust. 4 dodać ust. 5, o którym już państwo dyskutowali przed chwilą, 

chodzi o formułę Prokurator Generalny i jego przedstawiciele. Mamy ją napisaną, 

więc rozumiem, że mogę przekazać panom mecenasom. 

Przewodniczący: 

Tak, bardzo proszę do Biura Legislacyjnego. Przyjmujemy te rzeczy do dyskusji. 

Pan poseł Dera, bardzo proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 

Prosiłbym tylko o wyjaśnienie, jaki jest ratio legis ust. 3, bo w 2 mamy tak: „W 

postępowaniu przed Trybunałem, przedstawicielami Sejmu, Marszałka Sejmu”..., aha, 

bo tu jest grupy posłów jeszcze, tak? Mogą być tylko posłowie. Czy nie lepiej w tym 

wypadku zrobić w ust. 3, bo raczej Sejm nie występuje o stwierdzenie sam z siebie. 

Nie wiem czy taki przypadek był, bo grupa posłów to tak, ale czy Sejm występuje? Bo 

wtedy ust. 3 byłby taki, że w przypadku grupy posłów dotyczy to, że jeżeli grupa 

posłów występuje, to może mieć nie więcej niż 2 pełnomocników spoza grona posłów 

lub senatorów, tak? Nie wiem czy w ogóle w historii był taki przypadek. 



Przewodniczący: 

Ale to są przedstawiciele Sejmu, kiedy Sejm też jest pozwany. 

Poseł Andrzej Dera: 

Nie, nie, grupa posłów. Właśnie teraz jest pytanie, jak to traktować, bo tu mamy, że w 

postępowaniu przed Trybunałem przedstawicielami Sejmu i Senatu, i potem jest 

dopiero lub grupy posłów. A potem mamy: jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2. 

Przewodniczący: 

W ust. 2 jest w postępowaniu przed Trybunałem przedstawicielami... 

Poseł Andrzej Dera: 

Czy ust. 3 w tym wypadku dotyczy tylko grupy posłów, tak? Tak ma to odczytywać? 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Bo to ci, którzy mają inicjatywę do tego Trybunału składać. To do nich się odnosi. 

Przewodniczący: 

Gdyby pan poseł mógł bardziej precyzyjnie sprecyzować pytanie. 

Poseł Andrzej Dera: 

Chodzi mi o to czy w ust. 3 chodzi tylko o ten przypadek, kiedy to grupa posłów 

występuje z wnioskiem do Trybunału? Tylko o ten przypadek chodzi. 

Prokuratura Generalna Marek Sadowski: 

Wydaje mi się, że trochę w ust. 2 istnieje pomieszanie podmiotowe dlatego, że 

uczestnikiem obligatoryjnym postępowania w sprawie dotyczącej ustawy jest Sejm i 

Senat. I to są uczestnicy, co wynika z art. 57, czyli są po stronie biernej. Natomiast 

grupa posłów może występować tylko po stronie czynnej, bo nie jest – mówiąc krótko 

– pozywana przed Trybunał jako autor ustawy i w jednym przepisie w ust. 2 

kumulujemy dwie strony równocześnie, stąd potem się pojawia problem z ust. 3, w 

którym mówi się o podmiocie, o którym mowa w ust. 2, a to tylko chodzi o stronę 

czynną. 

Przewodniczący: 

Ale jest wnioskodawcą. To jest dość czytelne, bo jeżeli podmiot, o którym mowa w 

ust. 2 jest wnioskodawcą... 

Prokuratura Generalna Marek Sadowski: 



Marszałek Sejmu czy Sejm nie może być wnioskodawcą w Trybunale. A, przepraszam 

bardzo. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Może tylko wyjaśnię. Nieporozumienie może wynikać z tego, że proszę zauważyć, 

proszę państwa, w art. 57 pkt 1 jest mowa: uczestnikiem postępowania są podmiot, 

który złożył wniosek i te podmioty, które składają wniosek są w konstytucji 

wymienione, łącznie z Prezesem NIK-u, Marszałkiem Sejmu i stąd może nam się ta 

grupa posłów, tam jest też wymieniona, ale ona jest jako wnioskodawca, stąd w 58 

mówimy, że generalnie jeżeli jakakolwiek sprawa dotyczy Senatu, Marszałka, posłów, 

senatorów, zawsze muszą być senatorowie. Ale ust. 3 mówi, jeżeli wszak 

wnioskodawcą jest grupa posłów, to mogą jeszcze doprecyzować, a myślę, że 

konwencja jest dość czytelna, jeżeli tak to czytać razem. 

Prokuratura Generalna Marek Sadowski: 

Jeżeli wnioskodawcą byłby Sejm – jako całość – też mógłby sobie dobrać. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Sejm nie może być wnioskodawcą. 

Prokuratura Generalna Marek Sadowski: 

No właśnie. Dlatego w ust. 2 jest kumulacja strony czynnej biernej. 

Przewodniczący: 

Tak, ale chyba tego bym nie ruszał. Pani poseł Pawłowicz się zgłaszała wcześniej, pan 

poseł Dera za chwilkę. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Panowie powiedzieli, że tutaj nie trzeba, że właściwie zawsze może tam ktoś komuś 

towarzyszyć, ale jednak powiem, że nie jest tak dlatego, że wszyscy posłowie, z 

którymi rozmawiałam, którzy chodzili do Trybunału, siedzieli sami jak palec, to nie to, 

że tam ktoś ci poda. Dobrze panie pośle, ale pan poseł chodził i nie było nikogo. 

Koleżanka, pani poseł Bartuś mówi, że po prostu trzęsła się, nie mogła mieć koło 

siebie nikogo. Mnie się wydaje, że to nie jest taka codzienność, że chodzi się i 

rozmawia, dyskutuje w Trybunale ze specjalistami i uważam, że ze względu na rangę 

organu Trybunału – jest to organ najwyższej rangi – jest to bardzo sformalizowane 

postępowanie. Również element, to znaczy propozycja, że przedstawicielom 



podmiotów, o których tutaj mowa, może towarzyszyć w czasie rozprawy właśnie np. z 

Biura Legislacyjnego ktokolwiek, ale nie więcej niż dwóch pracowników Kancelarii. 

Powinno to być jasno uregulowane.  

Przewodniczący: 

Pani poseł, przyjmuję i rozumiem. Rozumiem intencje, ale też proszę zwrócić uwagę, 

że w przypadku Senatu trzeba by dodać Kancelarii Senatu i moim zdaniem nie można 

mówić o pracownikach, bo to by oznaczało, że tylko osoby zatrudnione na umowę o 

pracę, a często mogą to być też osoby współpracujące. Więc bym się nad tym jeszcze 

zastanowił. 

Pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Najpierw w kwestii praktycznej. Chodzę do Trybunału, tam zawsze przynajmniej 

jedno miejsce jest wolne, a dodatkowo najczęściej jeszcze obok są dwa dodatkowe 

miejsca, bo są tam dla przedstawicieli ministerstwa, jeżeli dobrze pamiętam układ sali. 

I problem nie polega na tym, że jakiś poseł się boi tylko, że dany poseł nie zaprasza ze 

sobą, bo są na sali przecież osoby i nie ma sensu tego zapisywać w ustawie, że ktoś 

może siedzieć koło posła. Jest ważne, że przedstawicielem może być tylko poseł i on 

może tylko zabierać głos. Natomiast może mieć swojego asystenta, może mieć drugą 

osobę bez prawa zabierania głosu, więc nie ma sensu, żebyśmy to zapisywali w 

ustawie. 

Natomiast, co do drugiej kwestii, dlatego się pytałem, bo ja też nie za bardzo 

odczytuję ust. 2 z tą grupą posłów, bo prostsze rozwiązanie byłoby takie – czytam 

teraz artykuł – działa przed Trybunałem osobiście albo przez umocowanego 

przedstawiciela pełnomocnika. Sprawa jasna.  

W postępowaniu przed Trybunałem przedstawicielami Sejmu, Marszałka Sejmu mogą 

być jedynie posłowie, a przedstawicielami Marszałka Senatu tylko senatorowie. I 

wtedy też jest czytelne. I wtedy ust. 3 byłby taki: jeżeli wnioskodawcą jest grupa 

posłów w postępowaniu przed Trybunałem może oprócz przedstawicieli ustanowić nie 

więcej niż dwóch pełnomocników spoza biura posłów i senatorów. I też byśmy mieli 

bardzo czytelne to w tym momencie. I ta grupa posłów zostałaby z tego wyłączona. 

Dlatego się pytałem czy ust. 3 dotyczy tylko i wyłącznie grupy posłów? Odpowiedź 



padła tak. Więc osobiście uważam, że czytelniejszym zapisem w ustawie byłoby 

wyłączenie tej grupy posłów z ust. 2, dodanie to: jeżeli wnioskodawcą jest grupa 

posłów, która ma prawo w postępowaniu przed Trybunałem, może oprócz 

przedstawicieli ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników. Wtedy jest wszystko 

czytelne, jasne i nie ma pomieszania. 

Przewodniczący: 

Przyjmuję i proszę panów mecenasów o przygotowanie poprawki. Pan poseł 

Piotrowicz, bardzo proszę. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Chciałbym wrócić jeszcze do poprawki dotyczącej art. 58 ust. 2. Nie jest przecież 

tajemnicą, że w wypracowaniu stanowiska Sejmu uczestniczą prawnicy zatrudnieni w 

Biurze Analiz Sejmowych. Każdy poseł, który reprezentuje Sejm przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, korzysta w jakimś zakresie, właśnie ze stanowiska przygotowanego 

przez prawników Biurze Analiz Sejmowych. 

Poprawka by zmierzała do tego – mało tego – ci prawnicy zazwyczaj są – 

przynajmniej jeden z nich jest na sali rozpraw, ale jest w miejscu przeznaczonym dla 

publiczności. Natomiast nie wiem czy istnieje w ramach obecnie obowiązujących 

uregulowań taka możliwość, że oto właśnie jest zapewniony bezpośredni kontakt. 

Myślę, że to leży w interesie Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby wypracowano 

właściwe rozstrzygnięcie. Więc pomoc prawnika, możliwość konsultacji na bieżąco, 

jest niewątpliwie pożądana dla dobra spraw. 

Mam pytanie, ponieważ są tutaj pan Prezes Trybunału Konstytucyjnego i panowie 

sędziowie, czy istnieje taka możliwość, w tej chwili techniczna, że właśnie w 

otoczeniu reprezentanta Sejmu znajdują się prawnicy, z których on może bieżąco 

skorzystać? Jeżeli to jest dopuszczalne, to będzie satysfakcjonujące, natomiast jeśli 

nie, to zasadna byłaby poprawka, którą wniosła pani prof. Pawłowicz. Jeden poseł 

może chcieć korzystać z takiej pomocy, inny może tego nie potrzebować, ale jak 

wiemy, bo to trzeba też przecież wiedzieć, padają pytania ze strony Trybunału 

Konstytucyjnego, niektóre są pytaniami zaskakującymi, bo jest to coś nowego. W 

związku z tym możliwość skonsultowania czasami mogłaby być dobra i przyczyniać 

się do lepszego rozpoznania sprawy. 



Przewodniczący: 

Pan sędzia Tule, bardzo proszę. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Piotr Tuleja: 

Tylko swoje stanowisko tutaj wyrażę. Mianowicie – według mnie – oczywiście w tej 

chwili pracownik może towarzyszyć, poseł może korzystać z jego pomocy i 

konsultować się z nim, natomiast, jeżeli chodzi o sytuację taką, żeby np. taka osoba 

odpowiadała przed Trybunałem na pytania, to oczywiście... 

Przewodniczący: 

Nie, to nie chodzi. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Piotr Tuleja: 

...myślę, że ta poprawka tutaj tego stanu nie zmieni. To znaczy, jeżeliby miała być 

tego typu regulacja, to taka osoba musiałaby uzyskać status pełnomocnika. 

Przewodniczący: 

Myślę, że nie będziemy musieli tego rozstrzygać w ustawie, bo to bardziej jest 

techniczna sprawa tak naprawdę, organizacji sali w Trybunale i możliwości z 

doproszenia do towarzyszenia. 

Wrócimy, jest poprawka zgłoszona, będziemy ją głosować w czasie głosowań nad tym 

artykułem.  

Proponuję, żebyśmy przeszli do art. 59. Czy są uwagi do art. 59? 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Do której jest planowane posiedzenie? 

Przewodniczący: 

W okolicach godz. 11.00 chciałbym skończyć, jak skończymy ten rozdział. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

To jest ogromny rozdział. Litości. 

Przewodniczący: 

Nie. Już się niedługo kończy, dlatego pracujmy. 

Czy to art. 59? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 60? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 61? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 62? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 



Do art. 63? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 64 – Pytania prawne? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 65? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 66? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 67?  

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jest poprawka. 

Przewodniczący: 

Proszę, pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Obecne brzmienie art. 67 projektu mówi, że w zakresie sporządzania wniesienia skargi 

do reprezentowania skarżącego o postępowanie przed Trybunałem, istnieje obowiązek 

zastępstwa skarżącego przez adwokata, radcę prawnego.  

My proponujemy uzupełnienie brzmienia tego przepisu i dodanie obok przez 

adwokata, radcę prawnego również sędziego, prokuratura, notariusza, profesora lub 

doktora habilitowanego nauk prawnych. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Tę poprawkę będziemy głosować.  

Do art. 68? Intencja pani poseł Pawłowicz w tej poprawce jest taka, żeby mógł 

również reprezentować profesor, prokurator lub sędzia. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Notariusz, profesor. 

Przewodniczący: 

Tak, ale będziemy rozstrzygać tę poprawkę, więc myślę, że tu nie ma wątpliwości co 

do intencji. 

Art. 68? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Art. 69? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 70? Nie ma uwag. Dziękuję bardzo. 

Do art. 71? Pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 



Właściwie tutaj nie wnosimy poprawki, ale zagadnienie, które ten artykuł stara się 

uregulować, jest zagadnieniem bardzo ważnym, jest to sprawa bardzo ważna i wydaje 

się, że artykuły od 70 do 72 powinny być w zasadzie przeniesione do osobnego 

rozdziału, ponieważ postępowanie w sprawie wniosków wniesionych przez grupę 

posłów lub senatorów po zakończeniu kadencji Sejmu – w jakiś sposób jest ich udział 

– a jeśli ci posłowie czy senatorowi nie stali się czy nie zostali ponownie wybrani, to 

te artykuły, które tutaj mamy, są bardzo niejasne i może tak być, że w nowo 

wybranym Sejmie znajdują się wnioskodawcy wniosku, ale może też być, że właśnie 

nie są. Kto wtedy przyjmuje, kto prowadzi sprawę? Czy wtedy w ogóle jest obowiązek 

marszałka dalej sprawę prowadzić?  

Więc chcę powiedzieć, że obecne rozwiązanie ma luki, nie doprecyzowuje tutaj 

bardzo możliwych różnych sytuacji, gdy np. już nie ma w części wnioskodawców albo 

nikogo z wnioskodawców w Sejmie i uważamy, że powinno się doregulować czy 

doprecyzować rolę Marszałka, co wtedy może zrobić, że w ogóle coś może zrobić. To 

jest pytanie problem, bo z tego nic nie wynika. 

Przewodniczący: 

To jest ta grupa artykułów dotycząca postępowania w czasie zakończenia kadencji. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Przez grupę posłów po zakończeniu kadencji. 

Przewodniczący: 

Dla mnie ona jest czytelna tylko ja bym chciał przedyskutować też i poddam pod 

dyskusję jednak, a sytuację, w której rzeczywiście czy Trybunał, czy Marszałek 

powinien informować nowo wybranych posłów o sprawach zawieszonych w 

Trybunale, bo sytuacja obecnie – według tej procedury – wygląda w ten sposób, że 

mnie się podobna konstrukcja, że zostaje postępowanie zawieszone na 6 miesięcy i 

jeżeli nie wpłynie ponowienie tego wniosku, czyli nie ma 50 lub 30 podpisów, to 

wtedy to postępowanie zostaje umorzone lub zostaje wszczęte, ale tak naprawdę nowo 

wybrani posłowie powinni się o tym dowiedzieć. I tu chciałbym przewidzieć jakąś 

sytuację, że Marszałek Sejmu ma... Właśnie to pytanie jest do panów mecenasów, czy 

w ustawie, w czy w regulaminie Sejmu musielibyśmy do tego podejść, żeby Marszałek 

informował nowo wybranych posłów w sprawach, które zawisły w Trybunale czy są 



zawieszone w Trybunale i oczekują na podpisy tak naprawdę. I nad tym chciałbym się 

zastanowić. 

Proszę pan prezes Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Właściwie chciałem powiedzieć to, co powiedział przed chwilą pan minister 

Łaszkiewicz, że wydaje się, że to jest materia regulaminu Sejmu. Oczywiście można 

to wprowadzić do tego projektu tylko – że tak powiem – że działało się z ostrożności 

procesowej, mówiąc żartobliwie, żeby nie naruszać autonomii regulaminowej Sejmu, 

Marszałka. 

Natomiast, skoro jestem przy głosie panie przewodniczący, proszę wybaczyć, że nie 

wykazałem refleksu przy omawianiu art. 67, gdy pani poseł Pawłowicz była uprzejma 

wprowadzić poprawkę rozszerzającą krąg podmiotów, które mogą sporządzić skargę 

konstytucyjną.  

Otóż chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo wiem, że oczywiście Sejm czy 

Komisja nie przesądza tego, ale chciałem zasygnalizować jedną kwestię, mianowicie, 

że to jest rozwiązanie, które paradoksalnie może działać na niekorzyść skarżących. 

Ponieważ obecnie krąg osób, które mogą wystąpić, sporządzić skargę jest ściśle 

określony. Natomiast, jeżeli się ten krąg rozszerzy o podmioty, co do których może 

powstać wątpliwość czy mają ten status, o którym tutaj jest mowa, czyli czy są sędzią, 

prokuratorem, notariuszem, profesorem, doktorem habilitowanym nauk prawnych, 

jeżeli potem okaże się w trybie kontroli wstępnej i wyjaśniania braków formalnych, że 

dana osoba nie miała tytułu do wystąpienia, do sporządzenia skargi konstytucyjnej, to 

upłynie termin do wniesienia skargi, skarga będzie niedopuszczalna.  

Czyli w moim przekonaniu obecny kształt ograniczający krąg osób sporządzających 

skargi do radców i adwokatów był ściśle określony, konkretny, łatwy do 

zweryfikowania. 

Także to jest tylko moja uwaga do Sejmu, do państwa posłów. 

Przewodniczący: 

Ale panie prezesie, my to rozumiemy i myślę, że nie ma co większej dyskusji nad tym 

prowadzić. 



Panie mecenasie, kwestia informowania, o której mówię, czy to jest kwestia 

regulaminu, czy możemy to wpisywać też do ustawy? 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Tak, żeby na gorąco nie formułować niczego, to my byśmy prosili, żebyśmy mogli się 

zastanowić i przedstawimy propozycje w tym zakresie. 

Przewodniczący: 

Proszę się zastanowić, dobrze. 

Jest poprawka pan poseł Pawłowicz do art. 72, o której była mowa, będziemy o tym 

też rozstrzygać. 

Pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Bardzo bym chciał jeszcze wrócić, bo dla mnie jest pewna niejasność. Może ktoś z 

państwa zechciałby to przybliżyć. Chodzi o art. 70. Po upływie kadencji postępowanie 

przed Trybunałem toczy się dalej, bo upływ kadencji nie wstrzymuje biegu 

postępowania w Trybunale. Rodzi się pytanie, kto będzie reprezentował grupę posłów, 

którzy już np. posłami nie są? Jakby to wyglądało? 

Przewodniczący: 

Ale to jest rozstrzygnięte w artykułach kolejnych, że w sytuacji, kiedy została 

wyznaczona rozprawa, to wtedy się może odbyć rozprawa bez wnioskodawcy i to 

mamy we wcześniejszych artykułach, a jeżeli nie została wyznaczona rozprawa, to jest 

zawieszona sprawa i czeka na podjęcie przez posłów nowej kadencji. Jeżeli posłowie 

podejmą, to wtedy jest, a jeżeli nie podejmą, to jest umorzona, bo nie ma 

wnioskodawców.  

Więc jest to – moim zdaniem – bardzo czytelna i dobra konstrukcja w przeciwieństwie 

do tej, która obowiązuje obecnie. 

Pan prezes Rzepliński. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Tak i jeszcze jedną rzecz dodam, bo ważne, żeby ona tu wybrzmiała. 

Poseł ma mandat suwerena po każdych wyborach, więc z tej racji to było trudne do 

uregulowania, ale jednocześnie dostrzegaliśmy potrzebę tego, żeby tam, gdzie 

dyskontynuacja skutkowała ewidentnie niemożnością rozstrzygnięcia sprawy, gdzie 



był poważny problem konstytucyjny, kończy się kadencja Sejmu i nowy Sejm ma 

nowy mandat, wobec tego grupa posłów i grupa senatorów – nawet jeżeli wszyscy 

zostali wybrani do Sejmu czy Senatu – ma nowy mandat i wobec tego musi go 

potwierdzić nową decyzją. Ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że po wyborach, 

kiedy się zmienia zwłaszcza koalicja, to znacznie szybszą i tańszą drogą do zmiany 

niekonstytucyjnego prawa jest uchwalenie nowej ustawy. Więc jak akurat grupa 

posłów reprezentowała partię opozycyjną, wygrywają wybory i w Sejmie mogą 

przeprowadzić ustawę tę, która ich zdaniem będzie zgodna z konstytucją, stąd w art. 

72 ust. 1 pozostawiliśmy to suwerennej decyzji tej grupy posłów, która może być 

tożsama osobowo albo może być uzupełniona przez innych posłów bądź senatorów. 

Przewodniczący: 

Myślę, że to są jasne rzeczy. Proszę bardzo, pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jednak chciałam zwrócić uwagę na moją poprawkę, bo jeśli mówimy już razem o 71, 

72, to ten 72 – tak jak już mówiłam w pierwszej wypowiedzi – Trybunał postanawia 

podjęcie zawieszonego postępowania, jeśli w terminie wniosek posłów lub senatorów 

uzyska poparcie itd. i kończy, ale jeśli oni będą ci wnioskodawcy, a jeśli nie, to ten 

przepis nam nie odpowiada.  

I my proponujemy w art. 72, żeby ust. 1 brzmiał: Trybunał postanowił podjąć 

zawieszone postępowanie, jeśli w nowo wybranym Sejmie lub Senacie znajdują się 

wnioskodawcy wniosku, o którym mowa w art. 70, czyli tego wniosku, który nie 

wstrzymuje. 

Przewodniczący: 

Pani poseł, ale to by oznaczało, że jeżeli chociaż jeden się nie znajduje, to wtedy... 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

A w innym wypadku, to znaczy, jeśli nie znajdą się wnioskodawcy w Sejmie nowej 

kadencji, to Marszałek Sejmu lub Senatu niezwłocznie wyznacza reprezentanta Sejmu 

i Senatu do występowania w sprawie. Dlaczego ta sprawa ma być umorzona lub 

nierozpatrzona? Jeśli uważamy, że nie ma dyskontynuacji, czyli dalej będą 

prowadzone postępowania, to powinny być niezależnie od tego, że dana grupa posłów 

dalej nie będzie występowała. 



Przewodniczący: 

Szanowni państwo, kalendarz jest nieubłagany, więc proponuję, żebyśmy zakończyli, 

bo za chwilę będą nas wyprowadzać. Panie posłanki są bojowo nastawione. Proponuję, 

żebyśmy zakończyli na art. 72, wrócimy do art. 73 na następnym posiedzeniu. Za 

tydzień nie będzie posiedzenia podkomisji, więc na kolejnym posiedzeniu będziemy 

mieli posiedzenie podkomisji. Od 73. będziemy zaczynać. Dziękuję bardzo. 

 

 


