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Przewodniczący poseł Robert Kropiwnicki: 

Witam państwa serdecznie na kolejnym posiedzeniu Podkomisji. 

Witam pana prezesa, witam pana zastępcę prezesa, pana ministra, pana prokuratora, 

pana profesora i wszystkich państwa witam serdecznie na naszym kolejnym 

posiedzeniu. 

Zakończyliśmy ostatnio na art. 111, 112 właściwie. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Do końca IX rozdział. 

Przewodniczący: 

Nie dokończyliśmy rozdziału VIII, bo na partiach politycznych powstała wątpliwość 

dotycząca sądu prowadzącego ewidencję. Te wątpliwości zgłaszało chyba PKW czy 

pan mecenas chyba nawet, bo tam rzeczywiście w jednej z opinii się to pojawiało. 

Możemy właściwie w takim razie wracać od art. 111, żebyśmy mieli zazębienie. 

Panie mecenasie, pan przypomni te wątpliwości? Dotyczyły wyróżnienia sądu 

prowadzącego ewidencję, tak? Tak, to pamiętam. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 

Przemysław Sadło, Biuro Legislacyjne. Wątpliwość dotycząca regulacji zawartej w 

art. 112 odnosi się do tego, iż na gruncie przepisów konstytucji katalog podmiotów, 

które mogą występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie 

celów lub działalności partii jest ściśle określony. W tym katalogu nie ma rzecz jasna 

wymienionego sądu. W propozycji tych przepisów mamy do czynienia z takim trochę 

hybrydowym rozwiązaniem, to znaczy z jednej strony wskazuje się, że z takim 

wnioskiem może wystąpić określony sąd, sąd, który prowadzi ewidencję partii 

politycznych, natomiast jego wniosek jest rozpatrywany na zasadach przewidzianych 



dla pytania prawnego tak, aby tę formułę dostosować do tego, że tym podmiotem jest 

sąd pytający. I w kontekście regulacji konstytucyjnej takie rozwiązanie, to znaczy 

upoważnienie sądu prowadzącego ewidencję, jakkolwiek z funkcjonalnego i 

celowościowego punktu widzenia, być może zasadne, to na podstawie regulacji 

konstytucyjnej takie rozwiązanie może budzić wątpliwości. 

Przewodniczący: 

Proszę, pan prof. Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

To znaczy tutaj rzecz polega na tym, że w konstytucji jest powiedziane w art. 188, w 

pkt 4, że Trybunał orzeka m.in. w sprawach zgodności z konstytucją celów lub 

działalności partii politycznych. I to oznacza, że jednym z zadań Trybunału jest 

badanie tego celu lub działalności partii politycznych. Natomiast nie jest powiedziane 

w tym przepisie, w jakim to się ma odbywać trybie. I rzeczywiście prawdą jest, że w 

świetle art. 191 sąd rejestrowy do tej kategorii by nie należał. Natomiast nie ulega 

żadnej wątpliwości, że jest potrzebne badanie zgodności z konstytucją statutu partii 

politycznej, zarówno nowej, czyli przed rejestracją statutu w ogóle, jak i zmian w 

statucie. I to jest normowane w ustawie o partiach politycznych, która nie jest 

zharmonizowana, zresztą tak się stało z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.  

I teraz tak, w praktyce takie sprawy występują, na przykład mieliśmy taką sprawę 

partii, nie pamiętam, NOP – Narodowe Odrodzenie Polski – i wtedy był problem, w 

jakim trybie to badać. I propozycja jest taka, żeby właśnie w art. 112 to badać w trybie 

przewidzianym dla pytania prawnego, co jest uzasadnione dwoma względami. Po 

pierwsze, że nie ma tutaj wtedy niezgodności z art. 191, bo to jest inny tryb. W art. 

191 jest mowa o legitymacji wnioskowej abstrakcyjnej, a po drugie – plus tego 

rozwiązania jest taki, że sama procedura jest bardziej dostosowana do tego, jak się 

kontaktują sądy z Trybunałem, czyli właśnie w trybie pytania prawnego. I temu 

towarzyszy propozycja nowelizacji ustawy o partiach politycznych – to jest tam w 

kolejnym rozdziale – z której wynika, że taka kontrola może właśnie dotyczyć albo 

statutu nowego i wtedy konsekwencją stwierdzenia niezgodności z konstytucją jest 

odmowa rejestracji, albo zmian dokonywanych w statucie i wtedy konsekwencją 

orzeczenia o niekonstytucyjności jest odmowa zarejestrowania tych zmian.  



Także wracając do punktu wyjścia nie ma tutaj niezgodności z art. 191 konstytucji ani 

z art. 190, natomiast sama potrzeba wprowadzenia takiej procedury dotyczącej statutu 

nie ulega wątpliwości i – jak mówię – praktyka orzecznictwa Trybunału potwierdza, 

że takie sprawy się zdarzają i jest kłopot, jeżeli by stosować tutaj procedurę 

wnioskową a niedotyczącą pytań prawnych. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Panie mecenasie, bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Wątpliwość dotycząca relacji art. 188, 191 konstytucji z regulacją, która jest zawarta 

w projekcie bierze się z tego, iż art. 188 zawiera jednak zamknięty katalog spraw, plus 

przepisy dotyczące skargi konstytucyjnej i pytania prawnego, w których Trybunał 

orzeka. Wśród tych spraw w pkt 4 znajduje się orzekanie w sprawach zgodności z 

konstytucją celów lub działalności partii politycznych.  

Art. 191, który odsyła w swej treści do art. 188, znowu w sposób zamknięty zawiera 

katalog podmiotów, które w tych określonych sprawach do Trybunału z wnioskiem 

mogą występować. W związku z tym, iż wśród podmiotów wymienionych w tym 

katalogu sądu nie ma, jakiegokolwiek, nawet tego o szczególnym charakterze, który 

prowadzi ewidencję partii politycznych, stąd się biorą istotne wątpliwości co do 

zgodności tej regulacji z konstytucją. Jak powiedziałem wcześniej, absolutnie nie 

oceniam tej propozycji pod względem celowości i funkcjonalności tego rozwiązania, 

bo zdaję sobie sprawę, że jest to potrzebna regulacja, natomiast – w moim przekonaniu 

tak, jak w przekonaniu jednej z opinii, ale też 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 

które zdania odrębne właśnie w tej przywołanej sprawie przez pana prezesa podniosło 

– jest to kwestia bardzo wątpliwa biorąc pod uwagę regulację konstytucyjną w tym 

zakresie.  

Przewodniczący: 

Pan prezes Rzepliński. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Jak wiemy także z konstytucji z art. 11 patie polityczne to podstawowy element 

państwa demokratycznego i skrajne partie typu NOP czy KPP, które ledwie się 

mieszczą w granicach szerokiego spektrum, ich cele i działalność może i powinna, o 



ile taką odprawę otrzyma Trybunał do rozstrzygnięcia, być kontrolowana co do jej 

zgodności z konstytucją. Zadajmy sobie pytanie: czy istnieje jakiś inny organ władzy 

publicznej w Polsce, który może autorytatywnie w sensie, że rozstrzygająco, 

wypowiedzieć się w sprawie legalności działania takich skrajnych, skrajnych 

ugrupowań partyjnych? Nie ma takie organu.  

I zadajmy sobie kolejne pytanie: czy w naszym porządku prawnym, konstytucyjnym 

sąd rejestrowy może wobec tego – sam tego nie może zrobić, to nie jest jego zadanie – 

zwrócić się do innego organu, np. do sejmu czy do grupy posłów, czy do grupy 

senatorów, czy do prezydenta, czy do rządu z pytaniem czy statut partii – tak, jak 

mieliśmy to w sprawie Narodowego Odrodzenia Polski, tak zmienionej, jak uchwalił 

zjazd czy kongres, czy konwencja tej partii – jest zgodny z konstytucją czy nie? I 

rozstrzygnięcie jest konieczne. Myśmy umorzyli tę sprawę, bo właśnie jest luka w 

obowiązującym prawie, a powtarzam, nikt nie może zwolnić w państwie prawnym, w 

każdym państwie prawnym jest to regulowane, z odpowiedzi na tego typu pytania i 

art. 188 wskazuje wyraźnie, że to Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga o zgodności z 

konstytucją celów lub działalności partii politycznych. To jest domknięcie tej luki w 

sytuacji, w której nie ma wyraźnego zakazu, aby ją domknąć, bo gdyby była, to – 

oczywiście to nie jest tak, że Trybunał chce mieć tę kompetencję, wcale nie – to są 

niezwykle sensytywne sprawy dla nas.  

Więc nie jest tak, że chcemy coś pod siebie nagrabić. Chcemy to dopiąć w ustawie tak, 

żeby móc o takich bardzo trudnych sprawach właśnie orzekać. 

Przewodniczący: 

Dziękuję panie profesorze. Nie mam wątpliwości co do tego, że rzeczywiście 

Trybunał powinien badać tylko chodzi bardziej o ustalenie trybu. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Ale nie z urzędu. My nie z urzędu. 

Przewodniczący: 

Z urzędu nie możecie – to wiemy. Wniosek sądu wydaje się być zasadny tylko wtedy 

czy rzeczywiście w trybie pytania prawnego? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 



Proszę zwrócić uwagę na to, że właśnie ta propozycja omija tę wątpliwość, to znaczy 

omija to może jest złe słowo, ale w każdym razie usuwa tę wątpliwość, którą tutaj 

podniósł pan powołując się na opinię, bo to właśnie nie jest wniosek, czyli tutaj w grę 

nie wchodzi wtedy art. 191 tylko zadanie wynika z art. 188, natomiast trybu 

ustawodawca w tym przypadku może, jeżeli oczywiście ta ustawa zostanie uchwalona, 

wybrać taki tryb, który jest charakterystyczny dla sądów i wtedy nie mamy 

niezgodności z konstytucją, a nie jest tak, żeby w konstytucji były określone w sposób 

zamknięty wszelkie tryby dostosowane do tego, co jest przedmiotem działania. 

Proszę zwrócić uwagę na to, że nie byłoby wątpliwości, jeżeli poparzymy na art. 193, 

że sąd może wystąpić z pytaniem prawnym tylko, że czego innego dotyczy to pytanie 

prawne w 193, a czego innego tutaj. I stąd szukając jakiejś analogii – przy braku 

zakazu wynikającego z konstytucji – to rozwiązanie wydaje się najbardziej praktyczne 

i poza tym merytorycznie praktyczne biorąc pod uwagę, jak to jest w przypadku 

pytania prawnego o udział sądu itd. 

Przewodniczący: 

Chciałem jeszcze dopytać, bo rzeczywiście pojawia się ta wątpliwość i pewnie jest to 

gdzieś w dokumentach, ale przyznam, że nie doczytałem. Art. 188 konstytucji 

wyraźnie nakłada obowiązek orzekania zgodności z konstytucją celów lub działalności 

partii politycznych. Zwrócić się o to mogą organy wymienione w 191 w ust. 1 do 3, 

tak? Czyli prezydent, marszałek sejmu mogą się o to zwrócić? Mogą się o to zwrócić. 

I wtedy, w jakim trybie jest to rozpatrywane? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Wtedy to jest tak, jak mówi projekt w art. 110, 111, czyli w trybie wniosku, czyli 

takim, jak jest powiedziane w 191 konstytucji. 

Przewodniczący: 

A robimy dla sądu wyjątek, żeby w trybie dla pytania prawnego? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Tak, bo to jest po prostu, mógłbym rozwinąć ten wątek tylko nie wiem czy na to jest 

czas, że bardziej jest to dostosowane do relacji sąd... 

Przewodniczący: 

Sąd a Trybunał, a nie sąd – inny podmiot. 



Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Plus wtedy nie ma niezgodności ze 191. 

Przewodniczący: 

Pan mecenas, bardzo proszę. 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Tylko zainicjowanie przez sądy postępowania przed Trybunałem następuje w trybie 

pytania prawnego, natomiast pytania prawne dotyczą zgodności aktu normatywnego. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Mówiłem o tym. 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Trudno uznać statut partii politycznej, czyli program za akt normatywny, więc dlatego 

powiedziałem, że ta hybryda nie do końca – nazwę to kolokwialnie – nie do końca ze 

sobą jest kompatybilna, bo z jednej strony rzeczywiście jest próba znalezienia 

podstawy do wystąpienia w art. 188, z drugiej następuje jakieś przejście na art. 193 i z 

punktu widzenia regulacji konstytucyjnej powiem tak: to nie jest do końca 

przekonujące. Nie jest do końca przekonujące i w moim przekonaniu nie znajduje to 

dostatecznej podstawy na gruncie przepisów konstytucji. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Jak się przeanalizuje przepisy konstytucji, to wydaje się, że mamy tak: w art. 188, że 

Trybunał orzeka w sprawach zgodności celów i działalności partii politycznych i z art. 

191 wynika, że może wystąpić z wnioskiem i są tam wymienione te podmioty i 

problem polega na tym, że nie ma tutaj sądu, tak? Zastanówmy się czy w tym 

wypadku, bo tu jest jednak Prezes Sądu Najwyższego, jeżeli dobrze pamiętam? 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Czy nie wprowadzić takiej procedury wewnątrz 

sądowej, że wtedy zwracałby się Prezes Sądu Rejestrowego do Pierwszego Prezesa z 

prośbą o wystąpienie w trybie już normalnie wnioskowym o zbadanie tego i tu 

wprowadzić tego typu procedurę i ona wtedy będzie wewnątrz spójna, i nie będzie 

żadnych problemów, bo słuchajcie, zdelegalizowanie partii politycznej z punktu 

widzenia niezgodności z konstytucją jest takim dosyć poważnym stwierdzeniem, i co 



do tego nie ma chyba wątpliwości, skoro konstytucja jakby wskazuje tryb wnioskowy, 

że może wnosić Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, a te postępowania toczą się 

jednak w postępowaniu sądowym, to może stworzyć taką prawną możliwość, w razie 

wątpliwości sądu rejestrowego, wystąpienia z wnioskiem Pierwszemu Prezesowi Sądu 

Najwyższego, który jest organem uprawnionym i jako lex specialis wprowadzić do 

procedury rejestrowej partii politycznej, bo tylko mówimy o tym przypadku, że jeżeli 

partia zmienia statut, musi zmienić to w sądzie rejestrowym i zachodzi ta wątpliwość, 

żeby tu stworzyć tę prawną możliwość. Mnie się wydaje, że to będzie dużo prostsze i 

niezaskarżalne, jeżeli w tym momencie w związku z tymi wątpliwościami Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego będzie uważał, że rzeczywiście są poważne wątpliwości, 

żeby wystąpić z wnioskiem już formalnym na podstawie tej procedury, która jest 

określona w konstytucji, a tutaj w art. 110 i 111, i wtedy by to już rozwiązało problem. 

Bo tworzenie rzeczywiście takiego pytania prawnego, które nie wiadomo, jak do 

końca rozstrzygnąć, to zawsze będzie potem budziło jakieś wątpliwości. A 

delegalizacja jest jednak bardzo poważną sytuacją prawną. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Biernat, proszę. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Oczywiście takie rozwiązanie można by rozważać tylko proszę zwrócić uwagę na to, 

że tutaj nie chodzi o postępowanie, które kończy się delegalizacją. Tu w ogóle nie 

wchodzi w grę delegalizacja. Delegalizacja... 

Poseł Andrzej Dera: 

Jest tylko stwierdzenie, że wtedy Trybunał orzeka, że statut partii – ja tak rozumiem – 

na podstawie czego sąd rejestrowy nie rejestruje partii politycznej. Ja to mówię w tych 

kategoriach.  

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Nie, nie, delegalizacja zakłada, że partia istnieje... 

Poseł Andrzej Dera: 

Ja wiem, już istnieje, a potem jest tragedia, brak rejestracji. 

Przewodniczący: 

Odmowa rejestracji. 



Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Albo odmowa zmiany w statucie, czyli tutaj konsekwencje są jednak łagodniejsze. Po 

drugie, nie chodzi o to, że tutaj to byłoby pytanie prawne, tylko chodzi o zasady i tryb 

przewidziany dla pytania prawnego. Chodzi o kwestię czysto proceduralną, że np. 

trzeba wykazać związek funkcjonalny itd., także poza tym boję się czy nie byłoby tu 

dodatkowe problemy, bo głośno teraz myślę, ale proszę zwrócić uwagę na to, że teraz 

jest pytanie, jaka byłaby rola Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego? Czy on chciałby 

być obciążony taką kompetencją? Z wnioskiem występowałby sąd okręgowy, więc 

stosunkowo niskiego szczebla z dalekim... 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale ja patrzę na te, które są uprawnione do tego. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Ja wiem, ale to wtedy jest pytanie czy – głośno myślę – czy Prezes Sądu Najwyższego 

wtedy by się wypowiadał merytorycznie o tym, czy on podziela poglądy sądu 

okręgowego, czy byłby takim – powiedzmy – notariuszem, przekaźnikiem. I po 

trzecie, wtedy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego musiałby brać udział w 

postępowaniu jako uczestnik, prawda? I to byłoby też szalenie dla niego niewygodne, 

bo wtedy byłby wikłany w tego typu sprawy w miejsce sądu rejestrowego.  

Także widząc te wątpliwości wydaje mi się, że one nie są jakieś takie dramatyczne, 

zwłaszcza przy pewnej interpretacji 188, że on nie przesądza o trybie, w jakim to się 

odbywa. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, że w dzisiejszym stanie prawnym, sąd ewidencyjny czy prowadzący 

rejestr partii nie ma możliwości zadawania pytania czy ma? 

Poseł Andrzej Dera: 

Nie, on wtedy występuje z wnioskiem. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Nie ma. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Ma. 

Przewodniczący: 



Dzisiaj nie ma. Dzisiaj ma, tak? 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Dzisiaj art. 14 mówi o tym wyraźnie... 

Przewodniczący: 

Że może wystąpić, tak? 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Tak, jak w partiach politycznych jest. 

Przewodniczący: 

Aha, czyli to nie jest w ustawie... 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Sąd rejestrowy zawiesza postępowanie, o którym mowa, w art. 12 i występuje do 

Trybunału z wnioskiem o zbadanie zgodności celów partii politycznych z konstytucją. 

Ale jest to rozwiązanie, które w tej chwili pan kolega był łaskaw zakwestionować, ono 

dzisiaj funkcjonuje, ale jest na skutek nieprecyzyjnego dostosowania ustawy o partiach 

politycznych, która jest z czerwca ’97 do ustawy z 1 sierpnia ’97 po wejściu w życie 

konstytucji o Trybunale Konstytucyjnym. 

I ma to wszelkie cechy kontroli prewencyjnej, czyli to jest w ogóle co do rodzaju, co 

do charakteru tej kontroli działalności, celów i działalności partii charakter czysto 

prewencyjny. I na podstawie orzeczenia Trybunału, które jest wydawane, sąd decyduje 

o wpisaniu bądź o odmowie wpisania. Nie o delegalizacji jeszcze, jeszcze nie. Potem 

jest drugi krok, drugi etap, gdzie może partia zmienić swój statut, dokonać zmian. To 

zresztą miało miejsce w przypadku, o którym pan prezes mówi, i mówi o tym art. 21 

obecnej ustawy o partiach politycznych. Jeżeli partia wprowadzi do statutu zmiany 

niezgodne z postanowieniami – chodzi o podstawowe standardy demokratyczne – sąd 

może wystąpić do Trybunału z wnioskiem o zbadanie zgodności celów i działalności.  

I znów jest to wniosek taki sui generis, oprócz art. 191 coś co działa, jako taka 

efemeryda. I dopiero na samym końcu w wyniku działalności Trybunału, ale to jest w 

kontekście właśnie wniosków stricte z konstytucji tych podmiotów określonych, jeżeli 

z wnioskiem pan Prezes Pierwszy Sądu Najwyższego czy Marszałek Sejmu te 

podmioty to Trybunał w wyniku swojego orzeczenia, jeżeli ono stwierdza 

niekonstytucyjność działalności partii politycznych, ale nie w tym prewencyjnym, 



tylko w tym wniosku konkretnym, może – jeżeli stwierdzi niezgodność działania z 

konstytucją – to oznacza – i to jest automat – delegalizację. Sąd nie ma już wyjścia, 

musi wykreślić. Ale nie wykreślić po przeprowadzeniu postępowania tego 

prewencyjnego, jak mówiliśmy, tylko tego, który jest określony w art. 191 – gdy 

chodzi o podmioty i 188 ust. 4 – gdy chodzi o zadanie Trybunału, badania celu.  

To, co my proponujemy jest próbą połączenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to 

kwestia dość trudnej interpretacji przychylnej chyba badaniu przez Trybunał na 

wniosek, który tu nazywamy pytaniem, proszę zauważyć, to nie jest trick, my 

nazywamy to pytaniem a nie pytaniem prawnym, nie kwalifikujemy tego od razu, 

czyli to, co dotąd nazywane jest wnioskiem sądu tutaj jest pytaniem, ale nie pytaniem 

prawnym. Przechodzimy na tryby pytania prawnego. 

Czyli jakoś to kwalifikujemy starając się dostosować do sytuacji, z jaką mamy do 

czynienia na gruncie obecnie obowiązującego prawa. I dopóki w konstytucji byśmy –

przepraszam, że taki wniosek zgłaszałbym – nie zmienili tego, nie uczytelnili tego tak 

właśnie, że również czyni to Trybunał na wniosek czy pytanie sądu okręgowego w 

jakichś specjalnych sytuacjach. Trzeba sobie z tym poradzić. I stąd przecież Trybunał 

– orzekając o umorzeniu tej sprawy nie tak dawno – zdawał sobie sprawę, jeśli tak 

mogę powiedzieć, że gdyby orzekł o niekonstytucyjności zmian w statucie z automatu 

owa partia musiałaby być wykreślona z rejestru. I z przyczyny jednej zmiany w 

statucie, gdyby to orzeczenie zapadło przez Trybunał zgłoszone na wniosek sądu, sąd 

nie miałby wyjścia – niekonstytucyjne. I stąd jest próba połączenia, może nie ognia z 

wodą, niemniej jednak rozwiązań, które dość elastyczne muszą być, i uwzględniają te 

regulacje w ustawie o partiach, jak ona dzisiaj wygląda z celem głównym, którym jest 

funkcjonowanie partii. 

Przewodniczący: 

Przyjmuję te wyjaśnienia. Tylko są jakieś wątpliwości, ale myślę, że rzeczywiście... 

Pan prezes Rzepliński, proszę. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Pan minister już perfekcyjnie ujął to, co chciałem powiedzieć. Chciałem jeszcze 

zwrócić uwagę, że w pkt 4 art. 188 jest mowa o partiach politycznych, czyli o bytach 

już zarejestrowanych, istniejących. Natomiast dodając do tego, co powiedział pan 



minister, kiedy sąd rejestrowy miałby wątpliwość czy projekt statutu partii, bo 

wszystko jest projektem, jest to wniosek niezgodny z konstytucją, nie wiem, tam było 

wprost napisane, że tylko „white power”, a jeszcze w dodatku trzeba zbadać czy nie 

ma się jakichś genów niewłaściwych.  

Zwracam się do Trybunału Konstytucyjnego właśnie z prośbą o to – tak, jak to było w 

przypadku tej partii – czy status jest zgodny z konstytucją? Trybunał Konstytucyjny, 

jak tak stricte patrzymy, to oczywiście bada zgodność aktów normatywnych z 

konstytucją. Projekt statutu partii nie jest aktem normatywnym. Natomiast wracam do 

art. 11 konstytucji. Tu potrzebna jest ostrożność, ale również jest potrzebny 

mechanizm, przy pomocy którego sąd rejestrowy otrzyma autorytatywną wypowiedź 

co do tego, czy jakiś przepis w tym statucie, czy cały statut projektu nowego bytu 

politycznego, partii politycznej, jest zgodny z konstytucją czy nie? Czyli czy sąd 

może, czy nie może tej partii zarejestrować, a nie samo wykreślenie.  

I tyle. Takie sytuacje mogą się zdarzyć, a obok tego właśnie ta, którą mieliśmy, czyli 

projekt poprawek zmian w statucie partii już istniejących, które wzbudziły 

wątpliwości sądu rejestrowego czy są zgodne z naszym porządkiem konstytucyjnym, 

zwłaszcza z art. 13 konstytucji. 

Przewodniczący: 

Myślę, że to wyczerpuje dyskusję w art. 112. Jeszcze pan poseł Dera, tak? 

Poseł Andrzej Dera: 

Tak. 

Przewodniczący: 

Bardzo proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 

Mamy też zapisy w tym projekcie ustawy, które mówią o istniejących już partiach 

politycznych, a nie o tych partiach, które dopiero zamierzają zostać partiami 

politycznymi, bo dopóki partia nie zostanie zarejestrowana w ewidencji, to nie może 

być nazywana partią polityczną. Tak to wygląda. Tu mamy jednak pytanie 

prowadzącego ewidencję partii politycznych w prawie zgodności z konstytucją statutu 

partii politycznej. 

Przewodniczący: 



Ale to sąd przed rejestracją może o to zapytać, bo to o to chodzi. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat:  

Przed rejestracją osoby prawnej. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale mamy też art. 10 – wniosek w sprawie zgodności celów partii politycznej 

określonych w statucie. Zaczynamy mówić o tym samym tylko w dwóch trybach. To 

staje się nieczytelne w tym momencie. Proszę zwrócić uwagę, wniosek w sprawie 

zgodności z konstytucją celów partii politycznych określonych w statucie lub 

programie, bo to jest ta istota, Trybunał rozpoznaje w sprawie przewidzianym dla 

wniosków w sprawie zgodności i tam jest potem to opisane. A w 112 mamy tak: 

„Pytanie sądu prowadzącego ewidencję partii politycznych w sprawie zgodności z 

konstytucją statutu partii w zakresie celów partii” – jakby wchodzimy ponownie w to 

samo. 

Przewodniczący: 

Nie, trochę inaczej. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat:  

To nam załatwia to, co proponuje się w art. 131. 

Poseł Andrzej Dera: 

W projekcie ustawy, tak? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat:  

Tak. W przepisach zmieniających w ustawie o partiach politycznych. Tam są dwa 

postępowania. O wpisanie w ogóle partii... 

Poseł Andrzej Dera: 

Momencik, 131 tak? 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Tak. Proszę zobaczyć, że to jest art. 14, który odsyła do art. 9 i tam chodzi o rejestrację 

nowej partii. I proszę zobaczyć ust. 3: „Jeżeli Trybunał wyda orzeczenie o 

niezgodności z konstytucją statutu lub jego części, sąd odmawia wpisu partii do 

ewidencji”. 

Poseł Andrzej Dera: 

Aha, stąd jest ta druga procedura. 



Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat:  

Tak, to jest ta procedura. Natomiast tutaj mamy za chwilę propozycję brzmienia 

nowego art. 21, który dotyczy zmian w już istniejącym statucie, już zarejestrowanej 

partii tak, jak było w przypadku NOP-u, i proszę zobaczyć ust. 2: „Jeżeli Trybunał 

Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z konstytucją zmian statutu sąd 

odmawia wpisu tych zmian do ewidencji partii politycznych”.  

Przewodniczący: 

Tak, tak, myślę, że prawdą jest, że my mówimy o partiach politycznych, a generalnie 

ta materia jest uregulowana w ustawie o partiach politycznych i my tutaj tylko 

wyrywkowo się do tego odnosimy. 

Poseł Andrzej Dera: 

W takim razie mam pytanie. 

Przewodniczący: 

Proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 

Po to jesteśmy, żeby dyskutować i wątpliwości rozstrzygać. Pytanie sądu, który 

prowadzi ewidencję w sprawie zgodności z konstytucją statutu nowopowstałej partii 

politycznej czy nowopowstającej partii politycznej jakby to dookreśla i w tym 

momencie nie ma najmniejszych problemów, jakiego to postępowania dotyczy. Że 

wtedy dotyczy to postępowania rejestrowego, no nie wiem. 

Przewodniczący: 

Ale jest to w ustawie o partiach. Pan prof. Rzepliński. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Jeżeli można. Jak dochodzi właśnie do jakichś konwencji, zjazdu i określona 

przypisana w ustawie o partiach politycznych grupa osób wyraża taką wolę, to mamy 

do czynienia z partią polityczną, jako bytem politycznym, i to rozstrzyga ustawa o 

partiach politycznych w art. 11: „Partię polityczną, czyli coś, co już zaistniało, zgłasza 

się do rejestru”. 

Poseł Andrzej Dera: 

Aha, rozumiem. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 



W tym sensie. 

Przewodniczący: 

Tak, tak. Myślę, że to rzeczywiście jest tak, że my za bardzo mocno wchodzimy w 

ustawę o partiach politycznych w tym momencie. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ja wiem, tylko moje wątpliwości dotyczą tego, że są tutaj w tej ustawie o Trybunale 

dwa tryby nie do końca zrozumiałe. Jeden jest wnioskowy, a drugi podobny, jakby 

dotyczy tej samej materii, bo ona nie jest... 

Przewodniczący: 

Nie. Panie pośle, proszę zauważyć, że art. 110, bo proszę pamiętać, że o zgodność 

działalności partii politycznej może występować wiele podmiotów nie tylko sąd. Art. 

112 dotyczy tylko sądów. I tu rzeczywiście chcąc być bardzo precyzyjnym można by 

dodać projektu statutu czy projektu celów itd., bo w trybie art. 112 zawsze będziemy 

mieli do czynienia z projektem.  

Poseł Andrzej Dera: 

Tylko i wyłącznie. I dlatego mówię, żeby to doprecyzować. 

Przewodniczący: 

I można by rzeczywiście pokusić się o to, żeby w 112 doprecyzowywać, że my 

mówimy o projektach. Proszę, pan mecenas.  

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby.  

Przewodniczący: 

Ja też tak uważam, że nie ma. 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Podmiotem, który zatwierdza statut, jest partia polityczna a nie sąd. Więc nawet na 

tym etapie mamy do czynienia jednak ze statutem już, a nie z projektem statutu. 

Przewodniczący: 

Tak, to prawda. Ale de facto w 112 mamy do czynienia bardziej jeszcze z 

niezarejestrowanymi zmianami, ale nie będziemy tego rozdrabniać aż tak mocno na 

poziomie ustawy. Więc proponuję, żebyśmy to zostawili tak jak jest, po dość 

interesującej dyskusji. 



Czy art. 113? Proszę pan mecenas. 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Jest tu jedna wątpliwość, która odnosi się do ust. 2. Zdałem sobie sprawę, że podobnie 

w tym zakresie, o którym za chwilę powiem, ta regulacja wygląda w obowiązującej 

ustawie. Mając taką świadomość tę wątpliwość chcę podnieść. Przepis określa zasady 

ustalania reprezentanta partii czy osoby upoważnionej do występowania w imieniu 

partii politycznej. Natomiast końcowa część przepisu odnosi się – odnoszę wrażenie – 

tylko i wyłącznie do postępowania dotyczącego działalności partii politycznej, czy 

zgodności działalności partii politycznej z konstytucją, natomiast nie odnosi się do 

postępowania w sprawie zbadania statutu tej partii czy programu tej partii. Właśnie 

przez sformułowanie za upoważnioną osobą faktycznie kierującą partią w czasie 

podjęcia przez nią działalności. To znaczy to nie zawsze będzie działalność przy 

postępowaniu. 

Przewodniczący: 

Zakwestionowane we wniosku. 

Biuro Legislacyjne w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Więc wydaje mi się, że zasadne byłoby rozszerzenie tego przepisu i odniesienie się w 

jakiś sposób do statutu, ciężko mi na gorąco to sformułować, ale niemniej taką 

wątpliwość tutaj dostrzegamy, że odnosząc tę końcową część przepisu jedynie do 

czasu podjęcia określonej działalności wiążemy to postępowanie tylko z tym trybem, 

który dotyczy badania działalności partii, natomiast nie odnosi się ten przepis w 

żadnym stopniu do badania statusu. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Panie mecenasie, ta ustawa odsyła do ustawy o partiach politycznych. 

Przewodniczący: 

I też gdy nie można z nią nawiązać kontaktu, bo to jest też kluczowe. Ale proszę pan 

prof. Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Proszę zwrócić uwagę na to, że ust. 1 wyraża zasadę, a ust. 2 wyjątek. Jeżeli chodzi o 

postępowanie ze 112, to w grę będą wchodzić osoby te, o których mowa w 113 ust. 1, 

bo ktoś występuje o rejestrację, to musi być upoważniony. 



Ust. 2 dotyczy takiej sytuacji, kiedy są partie faktycznie niefunkcjonujące albo kiedy 

jest spór między starym zarządem, nowym zarządem itd. Chodzi o to, żeby 

postępowanie mogło się toczyć musi być uczestnik. To tylko temu ma służyć. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Partie w stanie upadku tak, jak było z partią Samoobrony. Akurat byłem referentem tej 

sprawy. 

Przewodniczący: 

Tak, raczej konfliktowych sytuacji. Myślę, że to jest taka furtka zabezpieczająca, żeby 

Trybunał nie stał w miejscu po prostu. Więc jestem za tym, żebyśmy art. 113 

rekomendowali. 

Rozdział IX – Postępowanie w sprawach rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Czy 

są uwagi do tytułu rozdziału? Nie ma. Dziękuję. 

Art. 114 – Spory kompetencyjne. Czy ktoś z państwa ma uwagi? Nie ma. Dziękuję. 

Art. 115. Nie ma uwag. Dziękuję. 

Art. 116. Również nie ma uwag. 

W takim razie rozdział X – Postępowanie w sprawie stwierdzenia przeszkody w 

sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Proszę, pani prof. Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Tutaj nawet nie dochodzimy do tytułu tylko zgodnie z projektem poprawek, które 

złożyliśmy, proponujemy wykreślenie całego tego rozdziału dlatego, że ten rozdział 

wkracza w materię konstytucyjną, rozwija się można powiedzieć, uszczegółowia 

postanowienia art. 131 konstytucji, ale robi to bez odpowiedniego upoważnienia i 

konstytucyjnego, a jednocześnie reguluje status i działania prezydenta, zwłaszcza w 

art. 119 i 120.  

Co więcej, status prezydenta jest tutaj bardzo niejasny. Mówimy cały czas oczywiście 

o stwierdzeniu przez Trybunał niemożności dalszego sprawowania urzędu. 

Postępowanie, które jest przewidziane w art. 118 i 119 zakłada, inaczej, nie zakłada, 

nie przewiduje, mimo że dotyczy to prezydenta, w tym postępowaniu żadnego udziału 

choćby reprezentanta interesów prezydenta. Co więcej, sam art. 117 jest bardzo 

niejasny dlatego, że w żadnym miejscu nie odwołuje się do konstytucji. Natomiast 



wiemy, że dotyczy to art. 131, natomiast art. 131 konstytucji przewiduje różne 

sytuacje, to znaczy w ust. 1 mówi o sytuacji, kiedy Prezydent Rzeczypospolitej nie 

może przejściowo sprawować i zawiadomi o tym marszałka. Dalej mamy sytuację, 

gdy prezydent nie jest w stanie powiadomić Marszałka Sejmu o niemożności 

sprawowania urzędu. Mowa dalej jest o rozstrzygnięciach. W dalszym ciągu ten 

przepis 131 ust. 1 konstytucji nie jest do końca jasny dlatego, że Trybunał 

Konstytucyjny rozstrzyga na wniosek Marszałka Sejmu o stwierdzeniu przeszkody w 

sprawowaniu urzędu, ale w ostatnim zdaniu mówi „w razie uznania przejściowej 

niemożności sprawowania urzędu powierza marszałkowi”. Więc sam ten przepis 131 

nie jest do końca jasny. 

Art. 117 projektu w pewien nieuprawniony sposób streszcza, stanowi skrót jakby, ale 

skrót na tyle pojemny, że my właściwie nie wiemy o co chodzi. Czy chodzi o 

uprawnienia np. marszałka? „W sprawie wniosku o stwierdzenie przeszkody”. Ale 

przecież, jak powiedziałam, są przeszkody różne, np. prezydent żyje i powiadamia 

sam o przejściowej przeszkodzie i są sytuacje, kiedy nie może powiadomić. I my 

wtedy nie wiemy czy to jest śmierć, czy to jest zaginięcie, udar? Oczywiście jeszcze 

raz powiem, że tu ktoś w jego imieniu powinien występować, jego interesy w dalszych 

procedurach reprezentować. 

Chcę powiedzieć, że cały ten rozdział, nowy zresztą, jest niedopuszczalny dlatego, że 

wchodzi w materię konstytucyjną, rozwija, uzupełnia jakąś własną procedurą 

sędziowską Trybunału Konstytucyjnego, rozwija i przewiduje procedury właściwie 

niejasne, bo my nie wiemy, o jakie sytuacje naprawdę chodzi.  

Dalej np. w art. 120 projektu przewiduje, kiedy prezydent wkracza, reguluje relacje 

między Prezydentem a Marszałkiem Sejmu. Określa, kiedy prezydenta wraca na swoje 

stanowisko. To są wszystko sytuacje absolutnie nie do regulowania w projekcie. 

Chcę też powiedzieć, że jeśli w ogóle i być może powinna być taka regulacja czy 

procedura precyzujące, doprecyzowująca art. 131 dlatego, że my nawet nie wiemy, co 

się dzieje w sytuacji, gdy prezydent zawiadomi Marszałka Sejmu o czasowej 

niezdolności do sprawowania urzędu, to rozumiem, że z automatu, z mocy konstytucji 

Marszałek Sejmu wykonuje funkcję, ale dalej uprawnienia Trybunału nie są do końca 

jasne, bo właściwie nie bardzo wiemy, w jakich sprawach i co się dalej dzieje? 



Projekt sam te uprawnienia przypisuje. Więc wydaje się, że najpierw należałoby 

zmienić, doprecyzować samą konstytucję dlatego, że określanie zwłaszcza regulacji 

między prezydentem a marszałkiem, dalszy rozwój sytuacji powrotu prezydenta po 

ustaniu przejściowej przeszkody na urząd, to absolutnie nie jest sprawa do 

regulowania w projekcie przygotowanym przez Trybunał Konstytucyjny. I z tego też 

powodu proponujemy, żeby skreślić. Już sam art. 117 jest niejasny i dalsze procedury 

są zupełnie niejasne. Przy czym chcę powiedzieć, że art. 118 również przewiduje 

rozprawę, w której mają być uczestnikami rozprawy osoby pełniące funkcje np. 

Marszałek Sejmu, Senatu, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny 

– niezależnie co powie pan prezes Rzepliński – są to funkcje, które wykonuje się z 

nadania politycznego w pewien sposób. I w sytuacji, kiedy art. 117 daje Marszałkowi 

Sejmu – nie określając, w jakich sytuacjach – złożyć wniosek o stwierdzenie 

przeszkody w sprawowaniu urzędu, czyli zawieszeniu albo wskutek śmierci, albo 

zawieszenia tylko czasowo. 

I właściwie wskazuje tu okoliczności, które przejściowo uniemożliwiają, ale nie 

precyzuje – nawet tych przejściowych – to właściwie zostawia cały rozdział, dużą 

możliwość dość swobodnego uznania dla podjęcia procedury zawieszenia prezydenta, 

który akurat politycznie może nie odpowiadać członkom tej rozprawy.  

Przy czym – jeszcze raz powiem – nie jest tu nigdzie przewidziany udział osoby, która 

reprezentowałaby interesy prezydenta.  

Czyli ponieważ jest niedopuszczalna materia, która jest tutaj regulowana – jest 

niedopuszczalnym doregulowywanie konstytucji, określanie relacji między 

prezydentem a marszałkiem – nie do przyjęcia w procedurze, która nie daje żadnej 

możliwości obrony prezydentowi swoich racji i niejasności już samego wyjściowego 

art. 117. Również niedopuszczalności art. 120 określającego, kiedy prezydent wraca i 

co marszałek robi, co kto, komu zgłasza. Jesteśmy za wykreśleniem wszystkich tych 

punktów. 

Przewodniczący: 

Przyjmuję postulat, pani profesor. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  



I jeszcze raz – chwileczkę panie przewodniczący – powiem, powinna być jakakolwiek 

regulacja, która być może jest potrzebna, powinna być poprzedzona zmianą 

konstytucji i doprecyzowaniem art. 131. 

Przewodniczący: 

Proszę pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Pozwolę się nie zgodzić z panią profesor, bo nie uważam tak, jak pani profesor, że nie 

powinno być tego rozdziału. Uważam, że powinien być. Dlaczego? To wynika wprost 

z art. 131. Wyraźnie mamy tutaj kompetencję określoną w konstytucji dla Trybunału 

Konstytucyjnego i w ustawie trzeba doprecyzować tę procedurę, bo wyraźnie jest 

zapisane w ten sposób: „Gdy prezydent nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu 

o niemożności sprawowania urzędu wówczas o stwierdzenie przeszkody w 

sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał na 

wniosek Marszałka Sejmu i w razie uznania przejściowej niemożności Trybunał 

powierza Marszałkowi tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta 

Rzeczypospolitej”. I to mówi konstytucja. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

117 to rozwiąże, tak? 

Poseł Andrzej Dera: 

Momencik. I to mówi konstytucja. W związku z tym, że konstytucja daje kompetencje 

Trybunałowi Konstytucyjnemu w określonej sytuacji, w ustawie o Trybunale trzeba 

dookreślić, jak przeprowadzić tę procedurę, bo ona nie jest procedurą powszechnie 

stosowaną. Nie ma czegoś takiego. To tylko i wyłącznie w tej ustawie można określić, 

co się dzieje w sytuacji, kiedy marszałek nie został powiadomiony – bo tylko mówimy 

o tej sytuacji – kiedy nie został powiadomiony... 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Skąd pan wie, że tylko o tej sytuacji? 

Poseł Andrzej Dera: 

Bo tak mówi konstytucja. Gdy prezydent nie jest w stanie zawiadomić marszałka o 

niemożliwości, wówczas o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 

prezydenta rozstrzyga Trybunał. 



Poseł Krystyna Pawłowicz:  

A 117 projektu? 

Poseł Andrzej Dera: 

Mówię w tej chwili o konstytucji, pani profesor. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Ale mówimy o projekcie. 

Poseł Andrzej Dera: 

W związku z tym, że jest taki zapis – momencik – i w momencie, kiedy jest taki zapis 

konstytucji w ustawie dotyczącej Trybunału, trzeba dookreślić procedurę, jak to ma 

wyglądać. Ten rozdział jest konieczny. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

I relacje marszałka z prezydentem... 

Poseł Andrzej Dera: 

Momencik. Pani profesor mówi już o czymś innym, przeskakuje. Ja mówię o tym, że 

w związku z takim zapisem w konstytucji, w ustawie dotyczącej Trybunału 

Konstytucyjnego trzeba dookreślić procedurę z tym związaną. Procedurę określoną w 

konstytucji. 

I teraz możemy już wchodzić w szczegóły, kto powinien być uczestnikiem etc., bo tu 

są wątpliwości, moje też. Bo jeżeli sprawa dotyczy niemożności sprawowania urzędu 

prezydenta, prezydenta ma szefa swojego gabinetu, nie wiem, jak się tam nazywa, 

Szefa Kancelarii, tak? Moim zdaniem, uczestnikiem postępowanie powinien być 

przedstawiciel, a tego tutaj nie ma. Osobiście uważam, bo mówimy o przejściowych 

sytuacjach, musi być reprezentant prezydenta upoważniony do występowania w 

Trybunale, żeby chociażby Trybunał się dowiedział tak naprawdę, co jest powodem? 

Jakie są przesłanki? Nikt lepiej, jak ludzie prezydenta, nie będą wiedzieli, co się z 

prezydentem dzieje i dlaczego on nie może zawiadomić marszałka, bo mówimy o 

bardzo specyficznej sytuacji. Nie wiem, przykładowo został prezydent uprowadzony, 

tak? To ktoś musi powiedzieć. Ale w tym momencie jest przedstawiciel prezydenta, 

który reprezentuje jego interesy, tak? Osobiście zastanawiam się czy jest potrzebny 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego? Nie wiem, jakie są przesłanki, kto ma 

uczestniczyć? To jest coś nowego, o czym warto podyskutować. Rozumiem intencje, 



że są najważniejsze osoby w państwie, tak to rozumiem. Natomiast zgadzam się z tym, 

że brakuje tu przedstawiciela Kancelarii Prezydenta. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Najważniejsze dla rozważnego rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego Pierwszy Prezes. 

Poseł Andrzej Dera: 

Rozumiem, to jest kwestia do dyskusji. Ja tego nie kwestionuję, bo to są najważniejsze 

osoby w państwie. Natomiast zdecydowanie mi tutaj brakuje, ponieważ jest to bardzo 

specyficzna sytuacja – można to dookreślić – bo też to słowo osobiście, a co się 

wydarzy, kiedy ich nie ma, bo jest to sytuacja w ciągu 24 godzin. Tu mamy procedurę 

bardzo zaostrzoną, bardzo czasowo zaostrzoną. 24 godziny i osobiście musi być 

Marszałek Sejmu, Senatu, a co się dzieje, kiedy ich nie ma, kiedy ich nie będzie? W tej 

procedurze tego już w ogóle nie ma, prawda? 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Wtedy by nie było Polski, proszę pana. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Polski już nie ma. Polska jest teoretyczna, panie prezesie.  

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Poza mikrofonem – niesłyszalnie. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Ale trzeba prawdę powiedzieć. Przecież powtarzamy klasyka. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Tu nie ma Polski, pani profesor? Nie ma tu Polski? 

Poseł Andrzej Dera: 

W tej chwili mówimy o sytuacji bardzo... 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Proszę? 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Tu nie ma Polski w tym miejscu? 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Ja nie wiem, co jest. W tym miejscu jest stół chyba. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 



Nas też nie ma? 

Poseł Andrzej Dera: 

Mówię o sytuacji, w której niemożność zawiadomienia Marszałka Sejmu jest rzeczą 

wyjątkową. Tu się musi coś, tak jak powiedziałem, uprowadzenie prezydenta, trudno 

sobie wyobrażać jakieś rzeczy, gdzie nie wiadomo, co się stało. Prezydenta nie daje 

znaku. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Wiadomo. Pod Smoleńskiem kilku naszych zginęło. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale to jest zupełnie coś innego. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Ale co innego? Niech pan nie macha rączką. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale mogę sobie machać? 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

(poza mikrofonem) 

Poseł Andrzej Dera: 

Przepraszam, ja bym panią poseł prosił, żeby pani mi w ten sposób uwag nie zwracała, 

że mam sobie rączką. 

Przewodniczący: 

Drodzy państwo posłowie, ale drodzy państwo posłowie proszę o spokój, bo naprawdę 

rozmawiamy o najważniejszych rzeczach, które dotyczą państwa i chciałbym prosić o 

wyjątkowe skupienie, bo rzeczywiście to, jak my to zapiszemy, potem może 

funkcjonować państwo i historia. I trzeba zdawać sobie z tego taką odpowiedzialność i 

dlatego prosiłbym jednak o mniej emocji, a więcej rozwagi, bo rzeczywiście zgadzam 

się, że trzeba rozważyć tu różne – niestety – najgorsze scenariusze po to, żeby państwo 

mogło funkcjonować w sytuacji, której sobie nikt nie wyobrażał, że może wystąpić. 

To jest taki rozdział, który piszemy na taki moment. Nie na moment normalnego 

funkcjonowania. Piszemy na moment, którego sobie w ogóle nie życzymy, ale – 

niestety – nasza odpowiedzialność za państwo musi sięgać tak daleko, żeby sobie 



wyobrażać rzeczy, których sobie ludzie nie wyobrażają, politycy, historycy i wszyscy 

tak naprawdę. 

I rzeczywiście musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób skutecznie umożliwić 

funkcjonowanie władzy w państwie. Można pójść doktrynalnie, jak mówi pani prof. 

Pawłowicz, że w ogóle jest ten rozdział niepotrzebny i zostawić tylko... 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Ale ja tak właśnie nie powiedziałam. 

Przewodniczący: 

Ale pani postuluje, żeby go wykreślić. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Ale panie przewodniczący, po co ustawiać sobie do bicia, ja mówię, że rozdział jest 

potrzebny, ponieważ mamy tu kompetencje w Konstytucji Trybunału 

Konstytucyjnego, ale trzeba doprecyzować najpierw konstytucję, żeby ten projekt nie 

obejmował procedury, która wykracza poza. 

Przewodniczący: 

Pani poseł, na początku naszej dyskusji uzgodniliśmy, że poruszamy się w ramach 

materii konstytucyjnej. Mamy projekt ustawy, który podlega konstytucji i nie możemy 

na jotę wyjść poza regulację konstytucyjną. Możemy sobie prowadzić dyskusję 

akademicką, co jeszcze warto zmienić w konstytucji. I oczywiście taka dyskusja 

zawsze jest ciekawa, ale na tym projekcie, w ramach tej podkomisji, poruszamy się w 

ramach tej a nie innej materii i tutaj musimy rzeczywiście wymyślić najsprawniejszą z 

możliwych i też najbardziej uniwersalną formułę, która pozwoli zabezpieczyć państwo 

w sytuacjach najbardziej dramatycznych.  

Podzielam kilka wątpliwości, które się pojawiły do tej pory w tej dyskusji, że 

rzeczywiście raczej bym w ramach uczestników przedstawiciela Kancelarii 

Prezydenta, która jest też jest organem konstytucyjnym, bo jest mowa w konstytucji o 

Kancelarii Prezydenta, że też warto włączyć jako uczestników. Tak mi się wydaje. 

Zastanawiam się czy nie powinien być np. też premier w tym gronie, bo jednak 

prezydent też jest elementem władzy wykonawczej. 

Miałem wątpliwości, co do tego, o czym pani mówiła, art. 120 ust. 2 czy rzeczywiście 

w ustawie o Trybunale powinniśmy wkraczać w relacje między marszałkiem a 



prezydentem? To jest wątpliwość. Tylko proszę zwrócić uwagę, że tu jest wyraźnie 

powiedziane, że postanowienie traci moc. Na początku tego ustępu mówimy 

postanowienie traci moc, czyli mówimy o tym w kontekście regulacji Trybunału, tak 

naprawdę, a nie w sytuacji zwyczajnego funkcjonowania pomiędzy relacjami między 

tymi dwoma organami. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Chcę powiedzieć, że właśnie nie panie przewodniczący dlatego, że nigdzie nie jest 

określone, że Prezydent Rzeczypospolitej zawiadomi marszałka. Tu tworzymy to 

prawo. Tu mówimy, że on ma w tym terminie powiadomić marszałka o podjęciu 

ponownie swoich obowiązków. Jak nie ma, to my tu tworzymy obowiązek prezydenta 

zawiadomienia marszałka. Po pierwsze, to jest regulacja konstytucyjna.  

Natomiast chciałam, jeśli można zadać panu Prezesowi Trybunału pytanie, a gdzie był 

Trybunał Konstytucyjny, dlaczego nie wykonywał swoich kompetencji po 

Smoleńsku? Dlaczego w ogóle nie zabrał głosu, kiedy pan prezydent – ale chwileczkę 

– ja może nie wiem, to niech pan mi powie, dlaczego nie zebrał się, nie wydał 

postanowienia, nie było żadnego postępowania? I pan prezydent – obecny – 

Komorowski wszedł po prostu i zaczął wykonywać tę funkcję? Jeśli można? 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. Proszę pan prof. Rzepliński. Trudne pytania, ale proszę 

odpowiedzieć. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Nie, nie. Ja byłem wtedy już sędzią Trybunału Konstytucyjnego i były do mnie 

telefony w tej sprawie. Byłem za zebraniem się. Ale ja nie byłem Prezesem Trybunału 

Konstytucyjnego. Sędzia nie zwołuje posiedzenia jakkolwiek wszyscy wiedzieliśmy, 

że praktycznie rzecz biorąc na 101% Prezydent Rzeczypospolitej nie żyje już 

wówczas. To był fakt, przed którym... 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Ale skąd pan wiedział, jak jeszcze wieczorem nie było, a prezydent szedł do 

Kancelarii Prezydenckiej koło 11.00 a o 13.00 (niesłyszalne) 

Przewodniczący: 

Ale pani poseł, proszę pozwolić odpowiedzieć.  



Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Nie, nie, ale... 

Przewodniczący: 

Ale proszę pozwolić odpowiedzieć. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Pani zadała pytanie, na które właśnie odpowiadam. Nie sędzia Sądu Konstytucyjnego 

zwołuje posiedzenie Sądu Konstytucyjnego. Ja byłem sędzią.  

Natomiast odwołując się do tego, o czym pani poseł mówi, ustrojodawca to 

rozstrzygnął. Oczywiście sejm i senat mogą zmienić konstytucję, ale mamy tę 

konstytucję taką, jaką mamy. Ustrojodawca przesądził, że Trybunał Konstytucyjny 

powierza. Tylko tyle mówi konstytucja o roli Trybunału Konstytucyjnego w tak 

nadzwyczajnym i tragicznym zawsze dla narodu przypadku, chociaż tragedia nie 

zawsze może mieć miejsce, bo właśnie tak jak pani poseł sama powiedziała, to może 

być udar mózgu. Prezydent nie jest w stanie nawet oświadczyć swojej woli. Żyje, żyje 

i jego czynności biologiczne są podtrzymywane, ale nie jest w stanie wyrazić swojej 

woli. 

Trybunał Konstytucyjny powierza. Więc zanim Trybunał Konstytucyjny zaistnieje, to 

musi być właśnie, gdyby już wtedy były te przepisy, które by nakazywały Prezesowi 

Trybunału podjąć jakieś działanie... 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Konstytucja jest. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Trybunał Konstytucyjny powierza, jak zwrócił uwagę pan minister... 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

(poza mikrofonem) 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Ale już to wyjaśniliśmy sobie. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Sam pan nie wierzy... 

Przewodniczący: 

Pani poseł, proszę nie przerywać. Proszę pozwolić odpowiedzieć. 



Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

I to musi być, jak w porządnym systemie prawnym, rozpisane i taka jest propozycja 

tego rozdziału. I przecież pani poseł, i nikt obecny na tej sali nie życzyłby sobie, żeby 

taki przypadek wydarzył się w dziejach naszej ojczyzny w ciągu najbliższego tysiąca 

lat. Obyśmy tak długo żyli. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo. To są zawsze dobre życzenia. Ale wracając do materii, rzeczywiście, 

jak panowie byście się odnieśli do poszerzenia kategorii uczestników rozprawy? 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Jeszcze jedna uwaga tylko do tego. 

Przewodniczący: 

Proszę. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Myśmy napisali osobiście dlatego, że w zwyczaju jest, że Marszałek Sejmu, Marszałek 

Senatu, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, nawet jak przedkłada wniosek, czy 

Prokurator Generalny nie pojawiają się na rozprawach. Tutaj chodziło o 

przypieczętowanie, że osobiście dlatego, że sprawa jest tak kapitalnej wagi, że musi 

być – oczywiście może być prezes z doradcami, sędziami, Prokurator Generalny z 

Prokuratorem z Prokuratury Generalnej itd., ale że osobiście. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, dziękuję. Pan poseł Dera, bardzo proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 

Tylko pytanie jest takie, niestety wchodzimy w procedury, a co będzie, kiedy 

osobiście się nie stawią? Czy w tym momencie i do jakiego momentu, bo rozumiem, 

że tak: mamy sytuację nadzwyczajną, trzeba w krótkim czasie podjąć decyzję. Jest 

wymóg osobistego, ale z różnych powodów, to mogą być naprawdę prozaiczne 

powody, nie są w stanie dotrzeć w ciągu 24 godzin na rozprawę i w jakiej sytuacji 

Trybunał może powziąć tę decyzję bez obecności osób, które my wymieniamy w 

ustawie, bo stawiennictwo obowiązkowe czy nieobowiązkowe? To też jest pytanie, bo 

tutaj jest tylko, że uczestnikami osobiście są, ale nic nie ma, że ich stawiennictwo jest 

obowiązkowe. Pytanie, ilu z nich, jak będą na rozprawie, Trybunał może? Czy jak 



nikogo z nich nie będzie, czy też Trybunał może, bo to musimy w ustawie opisać, 

niestety. 

To jest jakby pierwsza wątpliwość, więc uważam, że osobiście jak najbardziej tylko 

trzeba to jeszcze dookreślić czy to stawiennictwo jest obowiązkowe, czy nie? 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

A jak nie to czy może być na przykład wicemarszałek? 

Poseł Andrzej Dera: 

To już mówię, to jeszcze trzeba według mnie doprecyzować i tak samo uważam, że 5 

osobą powinien być, skoro mamy Marszałka Sejmu, Senatu, Prezesa, Prokuratora, w 

związku z tym, że prezydent nie może zawiadomić, że powinien to być w tym 

momencie – nie wiem – Szef Kancelarii Prezydenta. 

Przewodniczący: 

Pan prof. Biernat, proszę. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Może być też z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Tutaj rzeczywiście jest poruszonych kilka kwestii. Mnie się wydaje, że to zagadnienie, 

co robić, jeżeli uczestnik nie może być osobiście, wymaga rzeczywiście chyba 

doprecyzowania, trzeba by było dodać jakiś przepis, bo wydaje mi się, że celowe 

byłoby to, żeby w każdym razie Urząd był reprezentowany, dany Urząd. Natomiast ze 

względów, o których mówił pan prezes Rzepliński, to idea była taka, żeby w tym 

przypadku rzeczywiście, jeżeli to jest tylko możliwe, byli ci szefowie osobiście, 

piastuni tych urzędów. To jest pierwsza kwestia. 

Druga kwestia. Oczywiście można tutaj rozszerzać krąg uczestników tylko proszę 

pamiętać, że jest coś za coś, bo jeżeli jest ich więcej, to wtedy trudniej ich zebrać i 

wtedy samo postępowanie jest bardziej skomplikowane. 

Więc tutaj idea była taka, żeby ograniczyć krąg uczestników do tych osób, których 

każdego z osobna ten udział można uzasadnić. Natomiast oczywiście pozostałe osoby 

– ja teraz głośno myślę – mogą być wezwane na rozprawę do uczestnictwa w 

rozprawie na podstawie art. 87 pkt 5 konstytucji, że przewodniczący wzywa do 



udziału w postępowaniu inne organy lub podmioty, których udział uzna za celowy dla 

wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.  

I w tej grupie np. niewątpliwie byłby Szef Kancelarii Sejmu.  

Przewodniczący: 

Prezydenta raczej. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Przepraszam, oczywiście, pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Natomiast co do tych 

wątpliwości, to proszę też zauważyć, że jest art. 119, który powiada, że jeżeli pojawią 

się wątpliwości dotyczące okoliczności, które przejściowo uniemożliwiają 

prezydentowi sprawowanie urzędu itd., wtedy w takim nadzwyczajnym trybie można 

zlecić Prokuratorowi Generalnemu wykonanie określonych czynności w 

wyznaczonym terminie i odroczyć rozprawę. Czyli to też twórcy projektu brali pod 

uwagę, że może się tak zdarzyć, że nie dysponuje się wszelkimi informacjami, 

ponieważ trzeba działać szybko, trzeba działać kompetentnie, Prokurator Generalny tu 

się wydał nam najbardziej odpowiedzialnym organem. 

Proszę też zauważyć, że wszystkie te organy wymienione w 118 ust. 2 to są organy 

konstytucyjne. 

I wreszcie, co do art. 120 ust. 2 to jest to przepis, który jest podyktowany właściwie 

taką ochroną pozycji prezydenta, bo tutaj sam prezydent mówi, jest postanowienie 3-

miesięczne, ale on powiada wracam i wtedy postanowienie traci. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Ale nie potrzebujemy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

Przewodniczący: 

Ale lepiej jednak doprecyzować to. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Bez tej regulacji z art. 131 nie da się tego wyinterpretować, nie da się, po prostu 

niemożliwe. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Tym bardziej nie powinien tej ustawy... 

Przewodniczący: 

Pan prof. Rzepliński, bardzo proszę. 



Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Zupełnie naturalna jest konieczna obecność i przesłuchanie przez Trybunał 

Konstytucyjny lekarzy prowadzących prezydenta, bo to jest czasowa niezdolność do 

wykonywania urzędu prezydenckiego. Proszę? 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Jeśli będzie uprowadzony na przykład, nie będzie trzeba lekarza, a porwą go Ukraińcy 

na przykład, separatyści? I tak sobie tworzymy sytuacje. To po co lekarzy? Lekarzy 

nie ma co tu wpisywać. Muszą być doprecyzowane okoliczności. 

Przewodniczący: 

Ale Trybunał może wezwać każdego, nawet ochroniarzy. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Wezwać to sobie może tylko zrozumiałam, że pan chce wpisywać to jeszcze do 

projektu. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Nie. 

Przewodniczący: 

Nie. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Tak zrozumiałam. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Tylko mówię, że na podstawie artykułu, który przytoczył z projektu pan prezes 

Biernat, że przewodniczący składy, w tym przypadku Prezes Trybunału... 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

To, to może, zawsze. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Ale trudno sobie wyobrazić w ogóle, bo to jest normalne postępowanie przecież w 

postępowaniu opiekuńczym. Także lekarze są zupełnie kluczowi. 

Przewodniczący: 

Myślę, że nie da się przewidzieć wszystkich, którzy mogą być potrzebni na takiej 

rozprawie, więc tu bym raczej tego katalogu nie otwierał zbyt szeroko, ale 



rzeczywiście warto się zastanowić nad takim trochę, żeby była strona quasi 

adwokacka. 

Poseł Andrzej Dera: 

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta może dużo rzeczy wyjaśnić, może wnioskować 

chociażby właśnie o to, że ma kontakt z prezydentem osobisty itd. Może wytłumaczyć, 

dlaczego prezydent osobiście nie mógł, może wnioskować, żeby lekarza właśnie 

wezwać na rozprawę etc., od razu wskaże imię, nazwisko. 

Przewodniczący: 

Ale to są dwie różne rzeczy, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli jest uczestnikiem z 

urzędu, to rozumiem, że może wnioskować, ale jeżeli wezwany tylko to nie może o 

nic wnioskować. Dlatego wprowadzenie podmiotu reprezentującego prezydenta 

wydaje się zasadne. Więc bym prosił panów mecenasów o uwzględnienie tego. 

Proszę, pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Jeśli już mówimy o tym, jestem za skreśleniem tego. Wiem, że przejdzie, bo tutaj jest 

większość w Sejmie. Natomiast myślę, że nie tylko przedstawicieli Kancelarii, ale 

ponieważ to może dotyczyć stanu zdrowia, więc byłoby może wskazane, żeby ktoś z 

rodziny – współmałżonek, jakaś najbliższa osoba. Ale tak, jak mówię, taka osoba 

najlepiej jest zorientowana, a przedstawiciel Kancelarii może nawet do końca nie 

wiedzieć. 

Natomiast jeszcze raz chciałam zwrócić uwagę na art. 117 projektu, który w istocie, a 

ponieważ w żadnym miejscu nie odwołuje się do 131 konstytucji, tworzy tutaj takie 

samoistne prawo Marszałka Sejmu do złożenia do Trybunału wniosku o stwierdzenie 

przeszkody przejściowej. Właściwie nie wiemy, w każdej sytuacji – tak, jak mówię – 

nie ma odwołania do 131. Wskazując okoliczności, które uniemożliwiają, nie wiemy 

też, jakie to są okoliczności i mimo że ktoś powie dobrze, wiemy, bo to jest... Ale nie 

wiemy. W prawie, jeśli tu jest sformułowanie, że Marszałek Sejmu może złożyć w 

Trybunale wniosek o stwierdzenie przejściowej przeszkody, nie ma nawiązania ani 

odwołania do innego aktu prawnego, to uważam, że to daje możliwość dowolnego 

złożenia np. niewygodnego prezydenta. 



Jeszcze w sytuacji, w której mamy skład rozprawy, nie był przewidziany udział 

przedstawiciela prezydenta i właściwie ta procedura daje możliwość złożenia z urzędu 

z niejasnych powodów, obok można powiedzieć konstytucji, prezydenta politycznie 

niewygodnego. 

Przewodniczący: 

Pani profesor, ale proszę zwrócić uwagę, że cała ta ustawa jest doprecyzowaniem w 

oparciu o art. 197 konstytucji. I też art. 117 – tak naprawdę – na podstawie art. 197 

konstytucji doprecyzowuje art. 131 konstytucji. I art. 197 to ten, który mówi tryb 

organizacji pracy reguluje ustawa i trybie postępowania. Więc to absolutnie – moim 

zdaniem – oczywista rzecz. I gorzej będzie, jeżeli nie będzie doprecyzowane to w 

ustawie i będziemy się poruszać w dużej sferze ogólności, jaką pozostawia 

konstytucja. Więc naprawdę uważam, że lepiej to doprecyzować i jest to jak 

najbardziej adekwatna ustawa.  

Pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie ma wątpliwości, co do tego dlaczego 

rozdział X jest wpisany w ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, gdyż wyraźnie, a 

wcześniej była przecież mowa o tym, żeby nie powtarzać przepisów konstytucji w 

ustawie, tak, żeby nie pisać znowu o tym samym.  

Więc art. 131 mówi wyraźnie: „Gdy prezydent nie jest w stanie zawiadomić marszałka 

o niemożliwości sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w 

sprawowaniu urzędu przez prezydenta rozstrzyga Trybunał na wniosek marszałka”. 

I dokładnie mamy ten zapis już w art. 117, który mówi: „Marszałek Sejmu we 

wniosku w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu przez prezydenta 

wskazuje okoliczności, które przejściowo uniemożliwiają prezydentowi sprawowanie 

urzędu”. 

I to jest ten przepis konstytucyjny przetworzony na zapis ustawowy, bo on musi być w 

tym momencie przetworzony i dalej jest określona już procedura, co wtedy Trybunał 

robi, jeżeli taki wniosek wpada. Więc co do tego nie dyskutujemy, bo to jest niezbędne 

do tego.  



Pani profesor też mówiła, że to trzeba uregulować, są tylko wątpliwości, jak ta 

procedura ma wyglądać. 

Więc uważam, że art. 117 jest tą kwintesencją art. 131.  

Poseł Krystyna Pawłowicz:  

Nie. 

Poseł Andrzej Dera: 

On dokładnie precyzuje to, co jest zapisane w konstytucji i on musi być wprowadzony, 

a dalej już kolejne następne mówią o procedurze. Więc skupmy się na procedowaniu, 

dyskutujmy, kto powinien być uczestnikiem etc. Doprecyzowujmy, bo rzeczywiście 

jest tu pole do dyskusji. 

Przewodniczący: 

Pan prof. Rzepliński, bardzo proszę. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Oczywiście każdy z nas tu obecnych chce, aby taka sytuacja nigdy nie nastąpiła, ale 

paradoksalnie istnienie tego rozdziału w ustawie może mieć też pewien walor 

prewencyjny, bowiem ci, którzy by próbowali przy pomocy wyłączenia czasowego w 

różny sposób prezydenta ze sprawowania urzędu podważyć funkcjonowanie państwa 

polskiego, to mają wyraźny sygnał, że państwo polskie jest tak zorganizowane, że nie 

da się tego przeprowadzić, że są mechanizmy, które pozwalają w takiej sytuacji 

zareagować w taki sposób, że nie destabilizują państwa. I myślę, że jest to istotne, 

skoro sam ustrojodawca to przewidział. A przecież nikt nie przewidywał katastrofy 

smoleńskiej w ’97 roku, prawda? A ten przepis się znalazł w konstytucji. Więc 

szanujmy i wolę ustrojodawcy, i to, co się wydarzyło w kwietniu 2010 r. 

Przewodniczący: 

Dziękuję, pan mecenas bardzo proszę. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

W pierwszym rzędzie może generalnie do samej możliwości regulowania tych spraw 

w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Naszym zdaniem wystarczającą podstawę do 

zawarcia tego typu regulacji w ustawie stanowi art. 197 konstytucji, który stanowi, że 

ustawa ma określić m.in. tryb postępowania przed Trybunałem także w tej sprawie. 



Ustrojodawca wyposażając Trybunał Konstytucyjny w kompetencje tego rodzaju czy 

też wymaga – moim zdaniem – od ustawodawcy uregulowania tego trybu na poziomie 

ustawowym, bo takiej regulacji szczegółowej w konstytucji nie znajdujemy, jest 

jedynie art. 131. I tutaj też – moim zdaniem – nie może być wątpliwości, że wniosek, o 

którym mowa w art. 117 projektu ustawy, to nie jest żaden inny wniosek niż wniosek z 

art. 131 zdanie 2. Tu, co do tego, wątpliwości żadnych nie ma. I powołanie się na art. 

131 – moim zdaniem – też nie jest potrzebny.  

Proszę zwrócić uwagę, że w rozdziale IX, czyli rozdziale poprzedzającym ten rozdział, 

o którym dyskutujemy, gdzie jest mowa o postępowaniu w sprawie rozstrzygnięcia 

sporu kompetencyjnego, także nie odwołujemy się do art. 189 konstytucji. Nie ma 

takiej potrzeby. Poruszamy się w ramach konstytucyjnych i te instytucje, które ustawa 

opisuje, to muszą być instytucje tożsame tym instytucjom zawartym w konstytucji. 

Natomiast ta dyskusja miała charakter taki bardzo ogólny i państwo odnosili się w tej 

dyskusji nie tylko do 117 artykułu projektu ustawy, ale także do... 

Przewodniczący: 

Całego rozdziału właściwie. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Więc nie wiem czy uwagi te, które mamy do zgłoszenia, już zgłaszać do kolejnych 

artykułów, czy państwo będą jeszcze mimo wszystko czytali artykuły? 

Przewodniczący: 

Po kolei. Myślę, że art. 117 będziemy oczywiście dyskutować. Przyjmuję postulat pani 

poseł Pawłowicz o tym, żeby głosować wykreślenie całości rozdziału, ale do art. 117 

czy są jeszcze jakieś uwagi szczegółowe do niego? Nie ma. 

Art. 118 – tutaj rozmawialiśmy o dwóch rzeczach: o formule osobistego 

stawiennictwa, że może jednak dopuścić jakąś formułę, że też przez zastępców, bo tu 

musimy – moim zdaniem – wprowadzić jakąś... 

Poseł Andrzej Dera: 

Dla bezpieczeństwa. 

Przewodniczący: 

Tak. I Szefa Kancelarii Prezydenta, bo chyba bym w taki sposób... Proszę pan 

mecenas. 



Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Obydwie kwestie są kwestiami o charakterze merytorycznym, natomiast ta druga jest 

stricte merytoryczna, to znaczy katalog podmiotów to, jeżeli taka jest prośba 

podkomisji... 

Przewodniczący: 

Jest taka prośba. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

...do Biura Legislacyjnego, to oczywiście my stosowną poprawkę w tym zakresie 

przygotujemy. Natomiast jeszcze odnośnie wątku dotyczącego brania udziału w 

rozprawie czy to osobiście, czy przez przedstawiciela. Jedną kwestią jest to, czy 

można ustanowić pełnomocnika, czy te podmioty mogą ustanowić pełnomocnika i 

ewentualnie konkretne określenie, kto takim pełnomocnikiem mógłby być, że w 

przypadku np. Marszałka Sejmu to alternatywnie mógłby być to też wicemarszałek 

albo można sobie wyobrazić rozwiązanie dopuszczające wyznaczenia przez Marszałka 

Sejmu jakiekolwiek pełnomocnika, kogo uzna za stosowne. 

Więc to jest jedna rzecz, którą państwo zdaje się rozstrzygnąć. 

Przewodniczący: 

Pan mecenas sugeruje, bo to jest merytoryczne i to my musimy rozstrzygnąć. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Tak, abyśmy stosowną poprawkę mogli przygotować. 

Druga kwestia jest taka, czy brak któregokolwiek z tych przedstawicieli, czy to 

biorących udział w rozprawie osobiście, czy przez pełnomocnika w jakikolwiek 

sposób wstrzymuje rozprawę czy nie, bo to też na gruncie ustawy powinno być 

przesądzone tak, aby nie było wątpliwości czy brak udziału któregokolwiek z tych 

podmiotów wstrzymuje rozprawę czy nie. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Czy to jest zawiły termin te 24 godziny w ust. 1? 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Moim zdaniem może to budzić wątpliwości. To znaczy jedną kwestią jest ograniczenie 

terminowe, jak szybko powinien działać Trybunał? Natomiast nie do końca wydaje mi 

się mieć to przełożenie na skutek braku któregokolwiek z tych uczestników w 



rozprawie, kiedy przepis dość kategorycznie wskazuje: uczestnikami rozprawy są 

osobiście. Jeżeli można to zrobić, to wydaje się, że taki przepis, który wprost by to 

rozstrzygał, ucinałby wszelkie wątpliwości w tym zakresie. 

Przewodniczący: 

Zgadzam się i tak: z jednej strony proponowałbym, abyśmy osobiście lub zastępcy – 

jakoś trzeba by to ładnie ubrać. 

Poseł Andrzej Dera: 

Masz rację. Lub jego zastępca i tak samo masz rację. 

Przewodniczący: 

Żeby to nie była właśnie kategoria pełnomocnika tylko, żeby to były osoby z tego 

samego poziomu decyzyjnego. 

Poseł Andrzej Dera: 

(poza mikrofonem) lub zastępca. 

Przewodniczący: 

Tak, dokładnie. 

Poseł Andrzej Dera: 

Marszałek Senatu lub... 

Przewodniczący: 

I druga rzecz, rzeczywiście zgadzam się z panem mecenasem, że należałoby 

doprecyzować, że brak stawiennictwa nie wstrzymuje rozprawy, bo to chyba też jest 

ważne, żeby to wyraźnie było napisane, żeby nie było wątpliwości. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

A 24 godziny zapewnią, chyba że ktoś jest gdzieś na Antypodach, że z każdego 

miejsca w Polsce dotrze do Warszawy. 

Poseł Andrzej Dera: 

Z Polski tak. 

Przewodniczący: 

Z Polski tak, ale ze świata już niekoniecznie. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Zastępcę wyśle wtedy. 

Przewodniczący: 



Wiecie, że ta druga formuła, że brak stawiennictwa nie wstrzymuje, też może się 

zdarzyć, że 2, 3 osób z tej kategorii nie będzie na przykład, bo to też przeżyliśmy 

trudną rzecz w ramach tragedii smoleńskiej, ale można sobie wyobrazić, że może być 

więcej osób, które może w danym momencie to dotyczyć. Jak chciał człowiek wjechać 

bombą do sejmu w czasie orędzia prezydenta, to też mogło więcej osób ważnych dla 

państwa mieć kłopot. 

Więc trzeba rzeczywiście, bo na takie okoliczności musimy to przewidzieć. 

Czy są jeszcze inne postulaty do art. 118? 

Poseł Andrzej Dera: 

Proponuję, żeby sobie to dokładnie tutaj jeszcze przedyskutować, żeby potem Biuro 

Legislacyjne wiedziało, w którą stronę iść. Więc proponuję, żeby nie było tam słowa 

osobiście tylko uczestnikami rozprawy są Marszałek Sejmu lub zastępca czy 

wicemarszałek, tak to trzeba napisać, marszałek lub wicemarszałek, to wiadomo, że 

jak marszałek będzie osobiście, a jak nie będzie to wtedy upoważni, bo jest tam chyba 

5 wicemarszałków to któregoś upoważnia wtedy. Marszałek Senatu jest analogicznie. 

Pierwszy Prezes Sądu lub zastępca, tak, chyba Pierwszego Prezesa? Nie wiem jak jest. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Nie ma zastępcy. 

Poseł Andrzej Dera: 

Nie ma. To tu trzeba określić. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Są prezesi. 

Poseł Andrzej Dera: 

To tu trzeba określić.  

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Nie ma zastępcy Pierwsze Prezesa Sądu. 

Poseł Andrzej Dera: 

No właśnie tu jest problem, bo Prokurator Generalny ma zastępcę, ale Pierwszy Prezes 

nie ma. Jest jeden. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 



Prezesi są prezesami Izb. To nie jest Prezes Sądu Najwyższego. To jest tylko Prezes 

Izby. 

Poseł Andrzej Dera: 

To jest jako funkcja. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

On nie ma zastępcy. 

Poseł Andrzej Dera: 

On nie ma zastępcy więc tu by trzeba dookreślić, kto w przypadku kiedy by nie mógł 

osobiście uczestniczyć. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Wskazany zastępca. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale on nie ma zastępcy właśnie. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Ale ma. Prezesi Izb zastępują Pierwszego Prezesa i to jest normalna procedura. 

Poseł Andrzej Dera: 

To jest z ustawy, tak? Myślę, że z ustawy o Sądzie Najwyższym. 

Przewodniczący: 

Myślę, że panowie mecenasi nam to doprecyzują i coś zaproponują.  

I proszę pan prof. Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Jest prośba do państwa legislatorów, żeby te przepisy były w taki sposób 

sformułowane, żeby było jasne, że stanowią one lex specialis w stosunku do art. 58 i 

zbliżonych, te, które mówią o tym, kto jest uczestnikiem i kto może reprezentować 

uczestnika, bo to jest tutaj szczególnie istotne. 

Co do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego to nie wiem czy to wynika z ustawy o 

Sądzie Najwyższym, czy z regulaminu, ale w praktyce coś takiego, jak zastępca 

Pierwszego Prezesa występuje, bo ja pamiętam, że w czasie przedłużającej się choroby 

prezesa Dąbrowskiego, to jednak było tak, że jego zastępował wtedy prezes Paprzycki. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 



Ale musiało to być po śmierci, bo najpierw jest według wieku, a później według czasu 

pełnienia funkcji. 

Przewodniczący: 

Proszę pan mecenas jeszcze i za chwilę pan poseł. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Chciałbym tylko wyjaśnić czy dobrze zrozumieliśmy intencję, którą państwo starali 

się przed chwilą wyrazić. To znaczy uczestnikami rozprawy mają być wskazane w 

projekcie osoby plus dodatkowo Szef Kancelarii Prezydenta. Ma być tutaj 

przewidziana też pewna zasada precedensu, to znaczy co do zasady Marszałek Sejmu, 

Marszałek Senatu, Pierwszy Prezes, Prokurator, ale w przypadku braku, tak, 

osobistego stawiennictwa mogą upoważnić wicemarszałków w przypadku 

marszałków, w przypadku prokuratora zastępcę. 

Przewodniczący: 

Wyznaczyć swoich zastępców. 

Pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Ja w kwestii, którą przed chwileczką pan mecenas podniósł. Projektodawcy 

podkreślali, przywiązywali wagę do tego, kto ma uczestniczyć w rozprawie i celowo 

wymieniono Marszałka Sejmu a nie wicemarszałków czy inne osoby upoważnione. 

Chodziło o to, żeby nadać rangę, że zależy na tym, żeby właśnie te osoby wymienione 

uczestniczyły w rozprawie. 

Ale życie może pokazywać, że nie będzie to możliwe, ale też żeby nie było prostego 

przełożenia, bo jeżeli się przepis zredaguje w ten sposób: Marszałek Sejmu lub 

wicemarszałek to już automatycznie jest przyzwolenie na to, że marszałek 

niekoniecznie musi mieć poważne przeszkody, ale wicemarszałek też swoją rolę 

spełni, bo jest przewidziany w ustawie.  

Więc myślę, że może redakcja powinna wyglądać tak, jak w tej chwili jest, ale w 

sytuacjach, kiedy stawiennictwo tych osób jest niemożliwe, to właśnie wtedy 

wymienieni – wicemarszałek itd., itd. I tak to doprecyzować. 

Przewodniczący: 

Myślę, że panowie mecenasi sobie z tym poradzą. 



Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Dlatego o to dopytywaliśmy, aby nie stosować alternatywy łącznej, bo wtedy ustawa 

dawałaby prawo do uczestnictwa wszystkim tym podmiotom, zarówno marszałek 

mógłby być uczestnikiem rozprawy, jak i wicemarszałkowie. Chodzi o to, żeby co do 

zasady w rozprawie brał udział Marszałek Sejmu. Natomiast, jeżeli pewne względy 

uniemożliwiają mu osobiste wzięcie udziału, to może upoważnić jednego z 

wicemarszałków. 

Przewodniczący: 

Pan prof. Rzepliński. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Chciałem państwu zwróci uwagę, że w ust. 1 art. 131 Marszałek Sejmu jest 4-krotnie 

wymieniony, więc myślę, że w tej procedurze, której celem nie jest to, żeby 

maksymalnie dużo osób się pojawiło i żeby była charakterystyczna dla parlamentu 

debata polityczna, bo chodzi o stwierdzenie faktu czy prezydent jest w stanie pełnić 

urząd, czy nie jest. I tylko to. A obecność Marszałka Sejmu jakby zaświadczała 

oczywistą powagę tej sytuacji, także prawnej i konstytucyjnej, bo Marszałek Sejmu po 

orzeczeniu Trybunału obejmuje urząd tymczasowej głowy państwa. 

Przewodniczący: 

Dobrze. Jeszcze pan minister. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Jeżeli państwo zechcieliby przyjąć, że to Trybunał uzna i oceni czy brak osobistego 

stawiennictwa uzasadnia zastępstwo przez wicemarszałka, czy osobę zastępującą. Nie 

żeby w ustawie to określać, gdyby uczestnictwo nie było możliwe osobiste, to 

wówczas reprezentuje wicemarszałek. 

Przewodniczący: 

Raczej bym już nie komplikował. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

A dlaczego? Dlatego, że proszę zważyć, że nigdy wicemarszałek nie może wystąpić z 

wnioskiem do Trybunału, a może marszałka w ogóle nie być, bo również może być – 

że tak powiem – dysfunkcjonalne w związku z tym... 

Poseł Andrzej Dera: 



Marszałek Senatu. 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

Więc właśnie. Ale żeby to Trybunał oceniał czy to osobiste niestawiennictwo ma 

znaczenie obiektywne, czy subiektywne. Więc nie lepiej byłoby w formule, ja mówię 

o formule, że Trybunał może dopuścić okoliczność braku osobistego stawiennictwa i 

uznać stawiennictwo... 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale my dookreśliliśmy w ten sposób, że ten uprawniony podmiot ma określić czy jest 

w stanie dotrzeć? 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 

A nie, to właśnie tak nie może być dlatego, że – moim zdaniem – przepraszam, bo 

mówimy o precedensowym zdarzeniu, my mówimy o rzeczy, tu nie ma, że ma 

oceniać. Jeżeli nie może się stawić, to musi takie argumenty przedstawić Trybunałowi, 

który stwierdzi, że istotnie to stawiennictwo osobiste nie jest możliwe, przeto uznaje 

jego substytucję. 

Przewodniczący: 

Ale Trybunał ma 24 godziny i tak. To jest związane terminem, więc tu raczej bym już 

nie komplikował, bo rzeczywiście stworzymy taką regulację, która potem będzie już 

nie do zastosowania, bo musimy jeszcze pamiętać, że te przepisy muszą mieć 

możliwość wykonania. 

Proszę, pan minister Łaszkiewicz. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Ja mam proszę państwa... 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Czy dzisiaj 18, 25 będą, czy już nie zdążymy? Bo jeszcze jest to Biuro itd. A i 103 

jeszcze został. 

Przewodniczący: 

Chciałbym. Jeszcze z 15 minut chciałbym, żebyśmy popracowali. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

18, 25 nie będzie. 

Poseł Andrzej Dera: 



Do końca rozdziału. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Proszę państwa, mam trochę inną obawę, otóż proszę zauważyć, że art. 131 wyraźnie 

odnosi się do konkretnego organu. Do Marszałka Sejmu. Tam nie ma mowy o 

wicemarszałku. Wniosek składa marszałek.  

I teraz czy my w ustawie możemy dokonać takiej wolty, że w przypadku, jeżeli tego 

nie może zrobić marszałek, to robi to wicemarszałek? 

Głos z sali: 

(Poza mikrofonem) 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Ale on również reprezentuje w tym momencie jakby ten wniosek, który nie został 

złożony, bo marszałek nie jest w stanie złożyć wniosku. 

I w tym momencie nie ma wniosku, i co się dzieje? Jak nie ma wniosku, a nie ma 

marszałka, on nie wystąpi z wnioskiem, i co dalej? I wtedy się zaczyna problem.  

Natomiast proszę zauważyć, że w takim przypadku jest ust. 3, który nakłada na 

Prokuratura Generalnego pewne działania, które powinny jakoś... może to należałoby 

doprecyzować. 

I druga kwestia tak, jak w przypadku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przepisy 

ustawy stanowią, kto jego zastępuje w tym czasie, kiedy on nie jest w stanie wypełniać 

swoich czynności. Podobnie jest w przypadku Prokuratora Generalnego, 

prawdopodobnie też tak jest w przypadku Marszałka Sejmu i Senatu. I być może to 

jakby z mocy innych przepisów będzie się przekładało na, jako automat i wtedy nie 

trzeba wpisywać tej całej choinki, kto kiedy i wystarczyłoby, że to, o czym mówił pan 

minister Graniecki, by chyba spełniło oczekiwanie. 

I ostatnia kwestia proszę państwa, reprezentant prezydenta. Proszę zauważyć, że 

osoby, które tutaj są uczestnikami postępowania, one mają konstytucyjne swoje 

uprawnienia. Natomiast Szef Kancelarii nie ma, nie ma własnych, więc to by trzeba 

było doprecyzować, w jaki sposób on tu ma być, bo jako uczestnik – reprezentujący 

prezydenta – a nie tylko, że jest uczestnikiem. 

Przewodniczący: 

Nie może reprezentować. 



Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Nie, ja nie wiem czy... 

Poseł Andrzej Dera: 

Panie ministrze, my określamy kto jest uczestnikiem. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Nic nie wynika przecież takiego. 

Poseł Andrzej Dera: 

My określamy, że tu ma być Szef Kancelarii Prezydenta. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 

Jest powiedziane uczestnikami rozprawy są osobiście i to mogą być inne osoby, które 

są niezbędne do tego, żeby zastąpić. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Nie do końca tutaj. 

Przewodniczący: 

Też tak uważam. Proszę pan mecenas jeszcze. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Odnosząc się do tego, o czym przed chwilą pan minister mówił, co do możliwości 

złożenia wniosku, o którym mowa w art. 131 ust. 1 konstytucji i 117 projektu ustawy, 

to takie uprawnienie przysługuje tylko i wyłącznie marszałkowi. Marszałek tego 

uprawnienia nie może scedować na któregokolwiek z wicemarszałków czy 

jakąkolwiek inną osobę. 

Natomiast odrębną kwestią, w moim przekonaniu, jest uczestnictwo już w samej 

rozprawie, to znaczy rozprawa może zaistnieć wtedy, kiedy mamy do czynienia z 

wnioskiem złożonym przez marszałka nikogokolwiek innego. Natomiast do złożenia 

wniosku osobista obecność marszałka nie jest potrzebna. To znaczy można sobie 

wyobrazić kiedy Marszałek Sejmu będąc poza granicami Polski taki wniosek złoży, 

natomiast nie będzie w stanie fizycznie brać udziału w rozprawie. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

W tym samym stanie co i prezydent. I nie złoży wniosku i co wtedy? 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

To trzeba zmieniać konstytucję, panie ministrze. 



Poseł Andrzej Dera: 

No właśnie. 

Przewodniczący: 

Ale szanowni państwo, jest jeszcze Marszałek Senatu i troszkę myślę, że zabrnęliśmy i 

boksujemy zupełnie niepotrzebnie. 

Proszę pan prof. Biernat i raczej bym już kończył tę dyskusję. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Proszę państwa, jest art. 131 ust. 3 konstytucji. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może 

wykonywać obowiązku Prezydenta Rzeczypospolitej obowiązki te przejmuje 

Marszałek Senatu. 

Proszę zobaczyć, te obowiązki prezydenta, które przejmuje normalnie, to znaczy 

normalnie nienormalnie, ale według tego przepisu Marszałek Sejmu, wynikają ze 131 

właśnie ust. 1. Więc w moim przekonaniu trzeba przyjąć jednak jakąś rozsądną 

interpretację także konstytucji i trzeba powiedzieć, że ta kompetencja Marszałka 

Senatu dotyczyłaby także tego etapu wcześniejszego, to znaczy uruchomienia tej całej 

procedury. Innego wyjścia nie ma, bo doszlibyśmy do wniosku, że konstytucja... 

Przewodniczący: 

Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Czy ktoś bardzo chciałby zabrać głos w tej sprawie? 

Myślę, że jest to bardzo rozdrobnione już. Więc mamy uwagi do art. 118 i będziemy 

prosili panów mecenasów o przygotowanie. 

Pan poseł Dera jeszcze. 

Poseł Andrzej Dera: 

Nie wiem czy w tym artykule, czy w następnym musimy jasno sobie powiedzieć, co 

się dzieje w razie niestawiennictwa. Czy to wstrzymuje czy nie? I czy to ma być 118 

czy nie? 

Przewodniczący: 

Ale to mamy zanotowane. Myślę, że w 118, że nie wstrzymuje. 

Poseł Andrzej Dera: 

Że nie wstrzymuje. 

Przewodniczący: 

Art. 119. Nie ma uwag. 



120? Pan mecenas, bardzo proszę. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

W odniesieniu do art. 120 konkretnie do ust. 1 tego artykułu pojawia się wątpliwość w 

kontekście 3-miesięcznego terminu, który wnioskodawcy przewidzieli jako termin 

maksymalnego powierzenia wykonywania obowiązków prezydenta przez Marszałka 

Sejmu, stwierdzonego w trybie, o którym całym czas mówimy. 

Naszej wątpliwości być może nie wzbudziłby ten termin, bo wydaje się, że samo 

określenie terminu nie kłóci się w żaden sposób z regulacją konstytucyjną w tym 

zakresie, natomiast pewne wątpliwości się pojawiają, kiedy zerknie się do 

uzasadnienia projektu ustawy. I w tym uzasadnieniu w odniesieniu właśnie do art. 120 

wnioskodawcy wskazują, że projekt wyklucza powtórzenie postępowanie w sprawie 

powierzenia Marszałkowi Sejmu wykonywania obowiązków prezydenta na kolejny 

wniosek marszałka. To znaczy żaden z przepisów tego nie reguluje, natomiast intencja 

wnioskodawców jest taka, aby taki wniosek jednorazowo mógł być przez marszałka 

złożony maksymalnie na 3-miesięczny okres.  

I pytanie w takiej sytuacji pojawia się następujące, co jeżeli po upływie 3-

miesięcznego okresu nie mamy do czynienia z którąś z przesłanek określonych w ust. 

2 art. 131 konstytucji, to znaczy nie zachodzi ani trwała niezdolność prezydenta, ani 

jakakolwiek z tych przesłanek tutaj wymienionych, co w takiej sytuacji, kiedy dalej 

prezydent nie może sprawować swojego urzędu? 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

I nie jest w stanie dalej świadczyć... 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Ale marszałek może to zrobić, bo mamy do czynienia dalej z sytuacją przejściową. 

Nie ma mowy o sytuacji trwałej niezdolności, mamy do czynienia – trudno mi teraz 

przywoływać jakąś... 

Poseł Andrzej Dera: 

Normalnie, jest gdzieś porwany i go przetrzymują terroryści. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Na przykład albo jakaś długotrwała choroba, która uniemożliwia wykonywanie 

obowiązków, wykracza poza 3-miesięczny okres, ale nie można jej z drugiej strony 



uznać za taką przesłankę, która wpisuje się w trwałą niezdolność. Ograniczenie tego 

rodzaju, jakkolwiek niewynikające z przepisu ustawy, ale niemniej z uzasadnienia 

można wyczytać, że to właśnie było intencją wnioskodawców, to znaczy 

jednokrotność złożenia takiego wniosku, może budzić wątpliwości. 

Przewodniczący: 

Dobrze, przejmujemy pytanie. Pan minister Łaszkiewicz. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Proszę państwa, tak zażyczył sobie ustrojodawca, proszę przypomnieć, że w Ustawie 

Zasadniczej Marcowej był określony zawity termin 3 miesięcy i w przypadku, jeżeli w 

ciągu 3 miesięcy prezydent nie mógł podjąć swoich obowiązków, to wówczas 

Marszałek Sejmu zwoływał posiedzenie i uznano, że urząd został opróżniony w 

sposób trwały, ale było to w konstytucji. Tu możemy tylko i wyłącznie coś w ustawie 

doprecyzowywać i jest podstawowe pytanie. Panie prezesie, tutaj pan powinien, bo 

pan najlepiej zna, czy jest możliwość, żeby Trybunał stwierdził, że następne – 

powiedzmy – 3 miesiące państwo będzie bez prezydenta. Ale od tego jest Trybunał. 

Przewodniczący: 

Proszę, pan prof. Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

To jest sprawa szalenie delikatne i taka można powiedzieć, że rzeczywiście polityczna 

do rozstrzygnięcia dla parlamentu. Tutaj tylko można wskazać na kilka opcji, jakie w 

ogóle wchodzą w grę. Ten termin 3-miesięczny jest z jednej strony dosyć długi i z 

drugiej strony można sobie wyobrazić sytuację, że będzie za krótki. Więc po pierwsze, 

można dyskutować nad tymi 3 miesiącami. Czy to ma być trzy czy więcej? To jest 

jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, która została tutaj wyłączona w tym 

uzasadnieniu, ale jest rzeczą sejmu nad tym się zastanowić czy tę procedurę można 

powtórzyć. I wreszcie trzecia możliwość taka, czy przy terminie 3-miesięcznym, czy 

może raczej dłuższym, żeby uznać, że jeżeli przez jakiś relatywnie długi czas 

prezydent nie jest w stanie sprawować tej funkcji, to znaczy, że to nie jest już 

przejściowa niezdolność tylko trwała. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

To tylko Trybunał stwierdza. 



Przewodniczący: 

Tak, ale na podstawie ustawy i konstytucji. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz: 

Są te trzy możliwości. 

Przewodniczący: 

Sekundkę, rzeczywiście idąc tym torem, o którym mówił pan prof. Biernat, szedłbym 

za doprecyzowaniem i może rzeczywiście dłuższy termin, ale brak możliwości 

powtórzenia, ale pan prof. Rzepliński się zgłaszał. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Myślę, że to, o czym pan minister Łaszkiewicz wspomniał o Konstytucji Marcowej, 

wtedy 3 miesiące to było – w moim przekonaniu – ze względu na poziom medycyny 

wówczas 100 lat i dzisiaj znacznie inny to był termin. Dzisiaj w ciągu 3 miesięcy 

medycyna potrafi, bo to Trybunał w końcu ocenia, znacznie precyzyjniej stwierdzić 

czy prezydenta za tydzień, tak naprawdę, jeszcze dzisiaj nie jest w stanie pełnić 

swoich funkcji, ale lekarze mówią na podstawie różnych działań terapeutycznych 

ratujących życie prezydenta, który nie urzęduje, bo nie może, ale w ciągu najbliższego 

okresu lekarze przekonują, że da się przywrócić prezydenta do takiego stanu zdrowia, 

że będzie w stanie wykonywać swój urząd, to oczywiście, że w interesie państwa leży 

wówczas, żeby on ten urząd mógł podjąć, bo alternatywą zawsze są wybory. 

Orzeczenie o tym, że urząd opróżniony i konieczne są – z mocy samej konstytucji, to 

już nie jest decyzja Trybunału. Więc to bym dla takich przypadków zostawił właśnie 

postępowaniu i takiego anglosaskiemu zdrowemu rozsądkowi, że jak to będzie krótko 

i lekarze powiedzą, że będzie w stanie podjąć pełnienie urzędu, to oczywiście trzeba 

respektować wolę suwerena, który powierzył prezydentowi urząd na 5 lat i czy to 

będzie 4 lata do końca, czy pół roku do końca, to tę wolę należy respektować w imię 

tego porządku i stabilizacji. 

Ale jeżeli lekarze powiedzą tu się nie da nic zrobić albo to, o czym tu pan poseł 

powiedział, porwanie przez terrorystów, to wtedy niczego nie można przewidzieć i 

oczywiście istotne jest, żeby to nie kryminaliści rządzili wtedy państwem. 

Tydzień temu byłem w Kijowie i rozmawiałem ze wszystkimi głównymi prawnikami, 

a także z prezydentem Poroszenko. Jeden z tych głównych prawników mi powiedział, 



że według informacji, które oni mają i co do których muszą zająć jakąś pozycję, to jest 

to, że spodziewają w najbliższych miesiącach bombardowania lotniska wojskowego w 

Kijowie i fabryk zbrojeniowych w Kijowie, których jest kilka. I że to oczywiście nie 

będzie bombardowanie przez polskie samoloty. I rok nikt by nie przyjął do 

wiadomości, nawet jako science fiction. Ja to usłyszałem, a to było jeszcze przed 

katastrofą – to było w środę – przed zestrzeleniem samolotu, ale nie uznałem tego 

właśnie, za jakieś chore wyobrażenia, że samoloty myśliwskie czy bombowe 

zbombardują lotnisko wojskowe w Kijowie. 

Tak to wygląda, ale to właśnie w takim przypadku prawo precyzyjnie wszystkiego nie 

rozwiąże. Te 3 miesiące tak, jak tutaj jest napisane, i okoliczności, i przede wszystkim 

stan zdrowia prezydenta, który określa przecież niejeden lekarz ani jego przyjaciel 

polityczny, ani wróg, bo konsylium musi być. Jest przesłuchanie przecież w Trybunale 

i udział tych wszystkich uczestników. Więc to bym zostawił, jeżeli można, tak jak jest, 

bo nad tym się zastanawialiśmy biorąc pod uwagę różne aspekty i w końcu tak to 

zaproponowaliśmy. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Pan poseł Dera i niestety będziemy musieli za parę minut skończyć. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ja już krótko, bo rzeczywiście jest pytanie kluczowe. Te 3 miesiące zależy, z której 

strony się na to patrzy. Tylko chodzi mi o jeden skutek tego orzeczenia, bo mnie się 

wydaje, że trzeba by w ustawie przyjąć, że jeżeli wskazany przez Trybunał termin nie 

zostanie dochowany, to w tym momencie wchodzimy w trwałą niezdolność 

prezydenta i wtedy już powinna wejść procedura, też z automatu, żeby państwo 

funkcjonowało, że jeżeli wyznaczony przez prezydenta, przepraszam przez Trybunał 

Konstytucyjny ten czas niemożności sprawowania funkcji przez prezydenta mija, to w 

tym momencie automatycznie Zgromadzenie Narodowe powinno podjąć uchwałę – 

powinno, tak konstytucja mówi, że wtedy większością – i tu już jest ocena polityczna 

– ale powinna się ta procedura z automatu rozpocząć i dlatego byłbym zwolennikiem, 

żeby było do 6 miesięcy, ale mimo wszystko to Trybunał w orzeczeniu określa ten 

termin w zależności od sytuacji, bo jeżeli jest to na przykład choroba, co do której nie 

wiadomo czy wyjdzie czy nie wyjdzie, to lepiej zastosować dłuższy termin. Jeżeli na 



przykład to, co pan prezes przed chwilą powiedział, co też sobie nikt sobie do tej pory 

nie wyobrażał, a teraz już sobie wyobrażamy, że na przykład terroryści porywają, to 

ten termin powinien być krótszy, żeby z kolei nie dawać sytuacji tego typu, że to oni 

będą decydować, co się w naszym państwie dzieje, że wtedy jakby terroryści będą 

decydowali o sytuacji w naszym kraju, to wtedy można ten krótszy czas dać, żeby to 

przeciąć. Ale ja bym dał mimo wszystko większą swobodę. Ja bym nie był 

przeciwnikiem do 6 miesięcy, bo de facto ten zapis byłby tak, że o powierzenie nie 

dłużej niż na 6 miesięcy, ale to określa Trybunał w swoim postanowieniu, na ile 

miesięcy orzeka. 

Natomiast upływ tego terminu chciałbym, żeby był w tym momencie też, bo tu chodzi 

o pewne mechanizmy automatyczne, które się powinny w takich sytuacjach 

sprawdzać, że jeżeli termin mija, to już nie mówimy o przejściowej, tylko mówimy o 

trwałej przeszkodzie. Dziękuję. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

To jedna jeszcze uwaga. 

Trzeba zauważyć, że i z konstytucji i z praktyki, i z wyroku Trybunału wynika, że 

zakres władzy wykonawczej premiera jest większy niż prezydenta, ale w takiej 

sytuacji może być powołany inny premier i w pełni wykonywać swoje funkcje. I na 

przykład po odbiciu premiera ten poprzedni wchodzi. Z prezydentem tak nie ma. 

Przewodniczący: 

Premier jest łatwiej zastępowalny po prostu. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

To są wybory przecież kolejne. To jest o wiele bardziej trudna sytuacja. 

Przewodniczący: 

Proszę pan mecenas. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Przysłuchując się tej dyskusji wydaje się, że określanie maksymalnego terminu z 

punktu widzenia istoty tej regulacji, rangi tej regulacji nie jest w ogóle potrzebne. To 

znaczy Trybunał oczywiście mógłby taki termin określić, natomiast z tych względów, 

o których na początku mówiłem, jakiekolwiek wskazanie maksymalnego terminu czy 

to będzie termin 3-, czy 6-miesięczny jest obarczony pewnym ryzykiem, bo proszę 



zwrócić uwagę, że o przejściowym charakterze przeszkody w sprawowaniu urzędu nie 

decyduje upływ określonej ilości dni czy miesięcy tylko właśnie istota tej przeszkody. 

I można sobie wyobrazić, że przejściowe czy przejściowa przeszkoda będzie trwała 4 

miesiące, ale też 7 miesięcy. Jeżeli w jakimkolwiek przypadku zaistnieje którakolwiek 

z przesłanek z ust. 2 i po postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego powierzającemu 

marszałkowi wykonywanie obowiązków po upływie 2, 3, 5 miesięcy będzie 

bezsprzecznie wiadomo, że jednak ta przeszkoda nie ma charakteru przejściowego, a 

ma charakter trwały, to jest odpowiedni tryb przewidziany w konstytucji, jest 

odpowiednia rola Zgromadzenia Narodowego. Także wydaje się, że maksymalne 

określanie tego terminu przez Trybunał czy zobowiązanie w ogóle dookreślenia 

terminu przez Trybunał w połączeniu z przewidzeniem takiego maksymalnego 

terminu, wydaje się, że może być w praktyce ryzykowne. 

Przewodniczący: 

Ale też nie dawać żadnego terminu to trudne jest. 

Poseł Andrzej Dera: 

Trudno wyobrazić sobie, że Trybunał wydaje postanowienie o czasowym, bo tak by 

trzeba określić. 

Przewodniczący: 

O czasowym bez terminu. 

Poseł Andrzej Dera: 

O czasowym pełnieniu funkcji prezydenta bez określenia terminu. Trudno sobie 

wyobrazić coś takiego. Lepiej, żeby zapisać jednak jakiś termin, bo to jest termin... 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

To limituje też władzę Trybunału i nie polityzuje jej w tak trudnej sytuacji. 

Poseł Andrzej Dera: 

Dokładnie. Musi określić termin. Moim zdaniem jest to naprawdę pod tym względem 

bezpieczniejsze nawet dla samego Trybunału i dla obywateli również, bo wtedy każdy 

obywatel w państwie wie, na jaki okres czasu powierzono funkcję prezydenta 

marszałkowi. 

Przewodniczący: 

Ostatnie zdanie panie mecenasie, bo musimy kończyć. 



Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Tylko proszę zwrócić uwagę, że sam ustrojodawca nie zdecydował się na określenie, 

takie terminowe określenie, co należy rozumieć przez przeszkodę przejściową.  

Poseł Andrzej Dera: 

Dobrze, ale ustawa doprecyzowuje. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

To moim zdaniem już nie jest kwestia doprecyzowania. To jest jednak kwestia 

pewnego wyjścia poza ramy konstytucyjne. 

Poseł Andrzej Dera: 

Jak nie jest określone to, jak pan uważa, że może być nieokreślony czas? 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Że może to być czas nieokreślony. Prezydent wraca na swój urząd wtedy, kiedy 

zawiadamia w określonym trybie Marszałka Sejmu albo uruchamiane są określone 

procedury wówczas, kiedy jedna z przesłanek określonych w ust. 2 zachodzi. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Ustrojodawca użył pojęcia przejściowe a nie czasowo. To jest termin na pewno 

wielokrotnie częściej używany w języku przepisów niż przejściowy. Użył terminu 

przejściowy i co ustrojodawca wtedy miał na myśli, że czasowo... 

Przewodniczący: 

To tylko pan prof. Chruściel może wiedzieć tak naprawdę. Bardzo proszę, pan 

profesor sprawdzi nam w posiedzeniach Zgromadzenia Narodowego. 

Proszę państwa, ze względu na kolejne posiedzenie komisji musimy kończyć. 

Zostawiamy art. 120 jeszcze na następne posiedzenia aczkolwiek myślałem, że dzisiaj 

więcej zrobimy. Dyskusja była jednak istotna.  

Dziękuję wszystkim państwu za przybycie. 

 


