
Stenogram posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590) 

w dniu 3 marca 2015 r. 

 

Przewodniczący poseł Robert Kropiwnicki: 

Witam państwa serdecznie. Skończyliśmy ostatnio na art. 49 chyba, tak? 48. 

Witam pana prezesa, witam panów profesorów, witam pana ministra, państwa posłów, 

przepraszam  za ostatnie odwołanie posiedzenia, ale niestety harmonogram prac Sejmu 

tak był zmieniany w trakcie dnia, że nie szło zaplanować posiedzenia tej podkomisji i 

musieliśmy je odwołać, za co przepraszam, ale na tym posiedzeniu będziemy 

nadrabiać. 

Chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak ok. półtorej godziny popracowali co najmniej, 

żebyśmy podgonili pracę. Więc skończyliśmy na 48, przechodzimy do art. 49, który 

był dość szeroko dyskutowany, i teraz musimy ustalić no właśnie tę wersję. Prosiliśmy 

Biuro Legislacyjne, panów mecenasów też o sformułowanie jakiejś poprawki w tym 

zakresie, panie mecenasie, proszę. 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Dziękuję bardzo, Przemysław Sadłoń, Biuro Legislacyjne. Biorąc pod uwagę dyskusję 

i na poprzednim posiedzeniu, i na jeszcze tych poprzednich posiedzeniach wokół 

propozycji brzmienia art. 49, chcę tylko przypomnieć, że tym newralgicznym punktem 

w tym artykule jest uczestnictwo w wydaniu aktu normatywnego, i to, jak to 

uczestnictwo należy interpretować, czy literalnie do tego podchodzić. Wówczas, 

wyłączenie w zasadzie powinno dotyczyć sędziego, który w jakikolwiek sposób 

uczestniczył na przykład w wydaniu ustawy, czy pracując nad tą ustawą w komisji, 

czy głosując w trakcie obrad plenarnych w III głosowaniu nad taką ustawą. 

Za takim stanowiskiem, chcę tylko przypomnieć, skłaniają się autorzy komentarza do 

obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W dyskusji wskazywano, że tego 

rodzaju podejście byłoby oczywiście afunkcjonalne, i mogłoby prowadzić do wręcz, w 

niektórych sytuacjach, do, jeżeli nie sparaliżowania prac Trybunału, to znacznego 

skomplikowania tych prac. My ze swojej strony, to co w takich pracach, które 
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podjęliśmy, przyszło nam do głowy, tak, aby pogodzić z jednej strony tę warstwę 

treści tego przepisu, i z drugiej strony nie naruszając pewnego celu, który przyświeca 

temu przepisowi, pod rozwagę poddajemy związanie tego uczestnictwa z dodatkową 

przesłanką. Na przykład, zupełnie na roboczo teraz to odczytuję: jeżeli uczestniczył w 

wydaniu aktu normatywnego – i powtórzyć należy tę formułę, i może to wywoływać 

wątpliwości co do jego bezstronności. A więc posłużenie się tą przesłanką, która 

została użyta w ust. 2 projektowanego art. 49, tak, aby nie tylko i wyłącznie sam fakt 

uczestnictwa podlegał ocenie Trybunału w kontekście ewentualnego, czy prezesa, na 

gruncie nowych przepisów, w kontekście wyłączenia, ale tak, żeby z przepisów 

wynikało, że ma to być takie uczestnictwo, że było to takie uczestnictwo, które może 

zaburzać bezstronność sędziego w odniesieniu do danego aktu normatywnego, 

ocenianego do danego aktu normatywnego. 

Tak, że reasumując, jeżeli uczestniczył w wydaniu aktu normatywnego będącego 

przedmiotem … itd. jak mamy w projekcie, i może to wywoływać wątpliwości co do 

jego bezstronności. Zdajemy sobie sprawę, że jest to jakaś klauzula generalna ale 

pozwala ona właśnie na ocenę indywidualnego przypadku i jak gdyby stopnia 

zaangażowania w tym uczestnictwie w wydawaniu aktu normatywnego. 

Przewodniczący: 

Dziękuję, to znaczy tu obawiam się, że to sformułowanie nie bardzo nas do przodu 

posunie, ponieważ to, że mamy, to mamy w ust. 2 tę przesłankę też. Połączenie ich 

dawałoby oczywiście, rozumiem, że należałoby rozpatrywać łącznie. Wydał lub 

uczestniczył w wydaniu, tak? I dalej… mogące wywołać co do jego bezstronności, 

tak.. jak pan to sformułował, jeszcze raz, panie mecenasie? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

I może to wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności, i fakt ten może 

wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Owszem, panie przewodniczący… 

wywołać, przepraszam bardzo… to ja zaznaczyłem, że na roboczo tak należy 

traktować to co odczytuję. Owszem, przesłanka taka jest użyta w ust. 2, natomiast ust. 

2 nie odnosi się do przypadku o jakim mówimy. Nie odnosi się do przypadku 

wyłączenia sędziego w przypadku gdy uczestniczył on w wydaniu aktu 

normatywnego. 
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Przewodniczący: 

Dobrze, szanowni państwo, jeżeli nie mamy teraz wypracowanej poprawki tak 

naprawdę, to proponuję, żebyśmy to zawiesili ten ust. 1, i przeszli dalej, po prostu, a 

pana mecenasa poprosimy o sformułowanie tego tak po przemyśleniu na piśmie, i 

wtedy już jak będziemy czyścić dokument, to wtedy wrócimy do tych kilku rzeczy, 

które jeszcze gdzieś tam mamy zawieszone. Proszę panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Tylko chciałbym dopytać, czy to ma być sformułowane właśnie w takim kierunku o 

jakim mówiłem, znaczy,  żeby z przepisu wynikało z jednej strony, żeby przepis 

odnosił się do dwóch przesłanek, z jednej strony do uczestnictwa, a z drugiej strony 

pozwalał na różnicowanie stopnia tego uczestnictwa, no posługując się swego rodzaju 

klauzulą generalną, a więc bezstronnością, tak? Czy to w takim duchu ma być 

przygotowane? 

Przewodniczący: 

Wydaje się w tym momencie, że tak, choć tu bym też poprosił o wsparcie panów 

profesorów, żebyśmy się zastanowili,  czy w momencie kiedy dodamy tę klauzulę, czy 

to będzie jasne, że trzeba ją, to wydanie lub uczestniczenie w wydaniu aktu 

rozpatrywać łącznie z tą przesłanką wywołującą wątpliwości co do jego bezstronności. 

I rozumiem, że  nie jesteśmy w tym momencie na to przygotowani, a tu trzeba 

oczywiście odpowiedzialnie to powiedzieć, więc dlatego proponuję, żebyśmy panie 

mecenasie, nawet na któreś następne, niekoniecznie na czwartek, ale jakby się dało to 

super, żebyśmy mieli to sformułowane na piśmie, żeby móc to poddać po prostu 

analizie.  

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Tylko, to już do państwa decyzji należy, czy należy wrócić do tego od razu na 

kolejnym posiedzeniu, czy na którymś z następnych, tylko przypominam, że jeszcze 

mamy dwie rzeczy, które zostały odłożone, więc być może wtedy całościowo podejść 

do tych rzeczy, które zostały. 

Przewodniczący: 

Tak jest, do tych zawieszonych - będziemy je na końcu rozstrzygać, taka jest moja 

intencja, żebyśmy ten ustęp pierwszy zawiesili i wrócili, jak już będziemy czyścić 
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całość. W takim razie zawieszamy ust. 1 i przechodzimy do ust. 2. Czy są uwagi do 

ust. 2? 

Nie widzę, uznaję, że przyjęliśmy ust. 2. Do ust.  3? 

Nie widzę uwag, więc uznaję, że przyjęliśmy ustęp… panie mecenasie, proszę. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

To nie jest uwaga, i to nie zostało sformułowane w tym zestawieniu, natomiast jedna 

wątpliwość pojawia się w kontekście ust. 3 i ust. 6, który do owej regulacji ust. 3 się 

odnosi. Sformułowanie zawarte w ust. 6, więc rozdzielenie tych sytuacji na trzy 

odrębne, czyli na ust. 1 i drugi i w odniesieniu do tych ma o wyłączeniu rozstrzygać 

prezes, i ust. 3  może budzić pewne wątpliwości, ponieważ gdy spojrzy się na ust. 3, to 

ja szczerze przyznam, że nie traktuję tego ust. 3 jako nowej kategorii sytuacji, która 

jest niezależna od ust. 2 i 1. I chciałbym się tylko upewnić jaka była intencja. Czy 

ustęp 1, 2 i 3, to są trzy odrębne kategorie sytuacji z którymi Trybunał w odniesieniu 

do wyłączania będzie musiał decydować. Czy wyłączenie następuje w oparciu o ust. 1, 

2 czy 3? 

Przewodniczący: 

Proszę, pan prezes Biernat. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Różnica polega na tym, że w ust. 3 wyłączenie następuje na wniosek sędziego lub 

uczestników. To jest dosyć istotne, dlatego bo w przypadku tego ust. 1 i 2, no to 

można powiedzieć, że to jest tak trochę z mocy prawa a trochę na mocy decyzji 

prezesa. To często odbywa się jeszcze przed wyłonieniem składu. 

Natomiast ust. 3, który nawiasem mówiąc dosyć często znajduje zastosowanie, nawet 

tak mi się wydaje częściej niż z ust. 1, to jest na wniosek sędziego albo uczestnika. 

Najczęściej to jest na wniosek sędziego, tak, że na tym polega tutaj różnica, i to do tej 

pory tak mniej więcej funkcjonowało trzyosobowy skład wtedy albo przychylał się do 

wniosku sędziego albo nie. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, panie mecenasie? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 
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Z tego co pan prezes mówi, to bardziej jest to przepis taki o charakterze trybowym, 

natomiast ust. 6, poprzez użycie sformułowania przyczyn wymienionych w ust. 3 no 

mógłby wskazywać, że jest to przepis, który materialnie odróżnia  się od ust. 1 i 2. 

Przewodniczący: 

Prawdą jest, że w ust. 3 tak naprawdę nie mamy przesłanek, mówimy… jest tam tylko 

tryb, że w rozpoznawaniu sprawy na jego żądanie lub na żądanie uczestnika 

postępowania, i mówienie o tym, że… a z przyczyn wymienionych w ust. 3 decyduje 

Trybunał, czyli to by oznaczało, że jeżeli na własne żądanie to wtedy Trybunał? 

Proszę, panie prezesie. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Interpretować w ten sposób, że przyczyną jest właśnie wniosek sędziego albo wniosek 

uczestnika, no plus te okoliczności o których tutaj mowa. 

No, zresztą, być może ten zwrot przyczyn jest tutaj użyty w ust. 6, to jest może do 

dyskusji, ale w każdym bądź razie to rozróżnienie, ono zresztą też występuje w innych 

procedurach. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

… w praktyce, w przytłaczającej większości przypadków, a tych spraw w ciągu 

każdego roku trochę było, zwłaszcza wtedy jak przychodzi nowy sędzia, to 

wyłączenie, tak jak ono jest określone w projekcie w ust. 1 i 2 z reguły następuje na 

wniosek sędziego, który informuje prezesa o przeszkodzie, która pozwala mu 

bezstronnie orzekać w sprawie, i wtedy prezes wyłącza go.  

Więc tak czy inaczej w pierwszym i drugim ustępie jest to załatwiane przez prezesa, 

natomiast w trzecim, ponieważ to jest na wniosek sędziego, który nie wskazuje żadnej 

z przyczyn określonej w ust. 1 czy 2. Naturalnie jedną z tych przyczyn, może z urzędu 

stwierdzić prezes Trybunału, albo ona może być powszechnie znana, że ustawa 

funkcjonuje pod swoistym tytułem, nazwiskiem posła czy senatora, który był 

głównym autorem tej ustawy i przeprowadził to przez parlament. To on nawet nie 

musi się zgłaszać z tym faktem do prezesa Trybunału, on jest znany z urzędu i 

powoduje, że tenże sędzia zostanie powiadomiony przez prezesa, że nie został 

włączony w skład… bo tutaj chodzi o skład 5-osobowy, bądź skład 3-osobowy, w 
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przypadku pełnego składu, to z natury rzeczy on się znajduje w tym składzie i podlega 

wyłączeniu jeżeli zachodzi jedna z tych przesłanek.  

W przypadku ust. 3 chodzi o inne okoliczności, które zna tylko sędzia i które w jego 

przekonaniu i w jego sumieniu nie pozwalają mu orzekać w tej sprawie. I to już musi 

być przedmiotem rozstrzygnięcia, ponieważ nie chodzi o takie bardzo, można 

powiedzieć, twarde fakty określone w ust. 1 i 2, musi podlegać ocenie trzech sędziów 

konstytucyjnych. Tutaj z reguły, znaczy trudno powiedzieć o regule, bo nie zawsze 

trzyosobowy skład wyłącza sędziego, dochodzi do wniosku, że te okoliczności, 

owszem, są teraz znane, one zresztą też będą znane publicznie, bo postanowienie 

będzie zawieszone przy sprawie na stronie Trybunału Konstytucyjnego, ale ta 

okoliczność o której sędzia wspomniał we wniosku, w tym swoim żądaniu, nie jest 

taką, która by rodziła wątpliwości co do jego bezstronności. 

Przewodniczący: 

Zanim oddam głos pani poseł Pawłowicz, jeszcze tylko, znaczy ja bym proponował 

może tak też, żebyśmy się zastanowili nad taka wersją, że ust. 3 pozostawiamy w tej 

wersji, a w ustępie szóstym rzeczywiście może nie z przyczyn - a w trybie, żeby 

zamienić to rzeczywiście bardziej na to, że to jest proceduralna rzecz, żeby nie 

wskazywać, że ust. 3 sugeruje jakieś merytoryczne przesłanki, bo on rzeczywiście nie 

sugeruje, tu nie ma merytorycznych przesłanek. 

A w trybie ust. 3, czyli na żądanie decyduje Trybunał, i wtedy to byłoby chyba dość 

jasne. Proszę, pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ja chciałam się spytać, jak właściwie tutaj będziemy, bo wprawdzie już ten ust. 1 był, 

ale cały czas mam wątpliwość, bo tutaj były pytania i do biura prawnego, to wydał, 

czy to zostaje to słowo – wydał? 

Przewodniczący: 

To wrócimy do tego. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ale jakaś konkluzja była teraz? 

Przewodniczący: 

Była konkluzja taka, że zawiesiliśmy ust. 1. 
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Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Dobrze, bo posłowie nie wydają, to w ogóle tutaj aktu normatywnego żaden poseł nie 

wydaje, w ogóle… 

Przewodniczący: 

Ale to nie dotyczy tylko posłów, proszę pamiętać. Może być to były wójt… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

To tym bardziej… no to dobrze ale będzie jeszcze przedmiotem, to dobrze, to dziękuję 

bardzo. 

Przewodniczący: 

Będziemy jeszcze do tego wracać. Więc wracając do ust. 3 proponuję, żebyśmy 

zostawili a przy 6 postarali się to zmienić. Czy są uwagi do ust. 3 wobec tego? 

Jeżeli nie ma, to proponuję jego przyjęcie. Ust. 4? 

Jeżeli nie ma uwag, to proponuję jego przyjęcie.  

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Przepraszam, jeśli można jeszcze, bo czytam tutaj ten trzeci, uprawdopodobnione, to 

jakby no ma już swoje pewnie znaczenie, tylko ciągle te wszystkie takie nieostre 

określenia są bardzo ocenne, no można uprawdopodobnić … no jest to bardzo ocenne, 

musi to być tutaj takie określenie? 

Przewodniczący:  

No raczej tak, jeżeli zostanie uprawdopodobniony.. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Wystarczy uprawdopodobnienie… być może nie da się udowodnić nagle… 

Przewodniczący: 

To i tak, trzy lub pięcioosobowy skład o tym decyduje, więc to musi być taka formuła 

raczej miękka, i tutaj raczej bym to zostawiał. Do ust. 4 jest sprzeciw wobec 

przyjęcia? Jeżeli nie ma, to proponuję jego przyjęcie. Czy są uwagi do ust. 5? Jeżeli 

nie ma, proponuję jego przyjęcie i właśnie w omawianym już częściowo ust. 6, panie 

mecenasie, jak pan na to patrzy? I państwo? Gdybyśmy właśnie że może… no czy w 

trybie czy jakąś inną formułę, ale tak, żeby zasugerować, że to nie chodzi o przyczyny 

wymienione w ustępie. Panie mecenasie, proszę. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 
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Ja mam tylko taką wątpliwość, czy w przypadku tych przesłanek z ust. 1 i 2, to 

wyłączenie, mimo, że postanawia o nim prezes też nie może być z inicjatywy 

sędziego? Może być, prawda? 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Może być, ma obowiązek przecież, jeżeli sam wie, że istnieje przeszkoda, no to 

ustawa już… 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

No, to tym bardziej takie sformułowanie ust. 1, 2, 3 i 6 jest niezrozumiałe. 

Niezrozumiałe, dlatego, że tylko ust. 3 odnosi się do podmiotów, które mogą 

wnioskować o wyłączenie. W przypadku ust. 1 i 2 w ogóle nie mamy mowy o 

podmiotach, tak, mamy tak bezosobowo napisane, w zasadzie taki przepis, zasada, jest 

sformułowana  w ust. 1 i 2, że sędzia może być wyłączony, czy podlega wyłączeniu.  

Ust. 3 oprócz jakiejś próby wskazania przesłanki, która w dużym stopniu pokrywa się 

z ust. 2 w tym zakresie, dokłada element trybowy w postaci wskazania, kto może 

zawnioskować o takie wyłączenie.  

No wydaje mi się, że właśnie w tych elementach ten przepis powinien zostać 

uporządkowany. I najpierw, ja nie do końca znam intencje, znaczy wydaje mi się, że 

od drugiej strony powinno się zacząć, znaczy wskazać przypadki w których to prezes i 

ewentualnie na czyj wniosek, w jakich przesłankach dokonuje wyłączenia, a w jakich 

przypadkach wyłączenie sędziego następuje w wyniku rozstrzygnięcia całego 

Trybunału.  

No i tak sformułować ust. 6, tak, no musimy mieć pewność  w jakich sytuacjach tego 

wyłączenia dokonywane jest decyzją prezesa, w jakich Trybunału. 

I od tej strony zacząć i odnieść się do przesłanek, które determinują wyłączenie. 

Przewodniczący: 

W takim razie, panie mecenasie, pan sędzia Tuleja, bardzo proszę. 

Sędzia Piotr Tuleja: 

Rozumiem, że wątpliwość polega na tym, że przesłanki w których wyłączenia 

dokonuje prezes, i w których wykonuje skład powinny być rozłącznie określone, a z 

tego brzmienia przepisu to nie do końca wynika, na tym chyba problem polega. 

Przewodniczący: 
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W związku z tym, że mamy dużo wątpliwości, to myślę, że to, panie mecenasie 

wrócimy po prostu do tego też. Jeżeli wyjdzie, że trzeba całość jakoś inaczej 

uregulować, to bym proponował żebyśmy do art. 49 zarówno i do ust. 1 jak i 6, jeszcze 

po prostu wrócili. Bo to będzie wtedy jedna spójna całość. 

Dobrze? Znaczy proponuję, żebyśmy to po prostu zawiesili w tym momencie, znaczy 

ten ust. 1 i 6 i będziemy wiedzieli, że do 49 musimy wrócić. Czy jest sprzeciw wobec 

przyjęcia art. 50? 

Nie ma. Proponuję przyjęcie art. 50. Dziękuję. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 

51?  Nie ma, dziękuję. Proponuję przyjęcie art. 51. 

Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 52? Nie ma, wobec tego proponuję jego 

przyjęcie. 

Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 53? Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. 

Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 54? Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. 

Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 55? Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. 

Dziękuję. 

Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 56? Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. 

Dziękuję. 

Mamy art. 57. I tutaj  chciałem poddać pod rozwagę jedną rzecz, mamy cały szereg 

organów, które są uczestnikami postępowania i brakuje mi w tym gronie organu 

głównego wydaje się odpowiedzialnego za stosowanie prawa w Rzeczypospolitej czyli 

Rady Ministrów tak naprawdę. I chciałem państwa o to zapytać. Czy państwu nie 

brakuje tu Rady Ministrów? 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

… może będzie ukryta w tym punkcie pierwszym czyli podmiot, który złożył wniosek, 

właściwie w innym charakterze Rada Ministrów, albo organ, którego akt jest 

przedmiotem, jak jest rozporządzenie Rady Ministrów, bardziej tak… Natomiast w 

innym charakterze jako Rada Ministrów…. tak powiedzmy nie będąca twórcą aktu czy 

wnioskodawcą, to tu trudno sobie wyobrazić. 

Przewodniczący:  

Mamy sytuację taką, jeszcze krótko uzasadnię, że jest Prokurator Generalny, który jest 

we wszystkich sprawach, a nie ma Rady Ministrów, a ja też rozumiem, że wcześniej 
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nie zwracano uwagi na to, bo we wcześniejszej ustawie był wpisany prokurator 

generalny i w rozumieniu minister sprawiedliwości, czyli była reprezentowana władza 

wykonawcza, i była pewność jak gdyby tego. 

A w tym momencie pozostał Prokurator Generalny w sprawach wszystkich właściwie, 

a nie ma Rady Ministrów, i tu mam spory dylemat. Proszę pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

No tutaj muszę się nie zgodzić z panem przewodniczącym… bo Prokurator Generalny 

nie był proszony czy nie był uczestnikiem postępowania jako przedstawiciel rządu 

tylko z racji pełnienia funkcji prokuratora generalnego, ale to jest jakby nieistotne, bo 

pana pytanie dotyczy Rady Ministrów. No Radę Ministrów w jakim charakterze 

można do Trybunału jakby… kiedy może być uczestnikiem Rada Ministrów, no tylko 

w wypadku kiedy akt prawny dotyczyłby jakiegoś rozporządzenia Rady Ministrów, a 

to załatwia nam punkt IV, który mówi wprost, że organ, który wydał akt normatywny, 

będący przedmiotem wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej. Żadnej 

innej możliwości tak naprawdę… nie ma nawet celu, aby Rada Ministrów była 

uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, że uważam, że 

to, co jest tutaj zapisane jakby wypełnia wszystkie tutaj sytuacje, które mają miejsce i 

są sensowne. Bo teoretycznie możemy wszystko opisać, tylko pytanie po co? W takim 

przypadku, który nie mieści się tutaj wymieniony w tych punktach. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Pośrednio punkt 11 tutaj mógłby być. 

Przewodniczący:  

Dobrze. dziękuję. Pan minister Łaszkiewicz, i później pani poseł Pawłowicz. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz: 

Proszę państwa proszę zwrócić uwagę, że ustawa zasadnicza określa wyraźnie kto 

może składać, nie Rada Ministrów, tylko prezes Rady Ministrów. Więc jeżeli już, to 

prezes Rady Ministrów, ale chciałem wrócić do Prokuratora Generalnego. Prokurator 

Generalny w poprzedniej jakby formule, był jednocześnie ministrem sprawiedliwości. 

I ten minister sprawiedliwości reprezentował, mówiąc wprost – rząd. 
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Po rozdzieleniu tego właściwie został tutaj Prokurator Generalny, no jest pytanie czy 

w każdej sprawie musi występować Prokurator Generalny przed Trybunałem ale 

jednocześnie, faktycznie gdzieś zniknął Prezes Rady Ministrów, w tym momencie. 

Więc to chyba jest trochę głębsza sprawa niż tylko jakby zapisanie Rady Ministrów.  

Przewodniczący: 

Dziękuję. Proszę pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ja chciałam zgodzić się z osobami, które mówią, że Rada Ministrów, czy Prezes Rady 

Ministrów będzie tutaj mógł ukryć się czy wystąpić wówczas kiedy będzie autorem, 

czy wyda akt normatywny, natomiast, tak mi się wydaje, nie ma powodu żeby 

występował na przykład jeśli przedmiotem oceny będzie ustawa, dlatego, że Sejm 

bierze już odpowiedzialność za ten projekt, i to Sejm przychodzi i prezentuje 

stanowisko i racje. 

I można sobie wyobrazić sytuację, gdybyśmy tu dali ogólne prawo reprezentacji 

Radzie Ministrów we wszystkich sprawach, to może się zdarzyć sytuacja, że rząd 

będzie bronił swojego stanowiska przedstawionego w projekcie, a Sejm wydając i 

zmieniając projekt będzie bronił swego. I możemy mieć przed Trybunałem 

Konstytucyjnym no spór merytoryczny, wcale niekoniecznie prawny, a może i 

prawny, i to tego nie powinno być. 

Nie ma już kompetencji. Z chwilą kiedy rząd przekazuje projekt od Sejmu, Sejm jest 

autorem, bierze pełną odpowiedzialność, występuje tu reprezentacja, a rząd może 

tylko te akty rozporządzenia, czy inne wszystkie, które może wydawać, dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję, pan poseł Piotrowicz. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Dziękuję bardzo, ja w nawiązaniu do wypowiedzi pana ministra Łaszkiewicza, to 

rzeczywiście w tej chwili bez głębszej analizy ale jeżeli dobrze pamiętam to 

legitymacja Prokuratora Generalnego do udziału przed Trybunałem nie wypływała z 

tego faktu, że on był członkiem rządu, tylko z ustawy o prokuraturze, że stoi na straży 

praworządności, przestrzegania prawa itd. Chyba to te okoliczności legitymizowały 

udział Prokuratora Generalnego przed Trybunałem, a nie to, że był członkiem rządu. 
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Ale to trzeba by do tego sięgnąć.  

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ja chcę tylko powiedzieć, że Prokurator Generalny ma ogólną kompetencję badania 

zgodności z prawem działań. Rada Ministrów nie ma, ma przede wszystkim 

kompetencję bardzo złożoną, są tam merytoryczne różnego rodzaju, natomiast to nie 

jest organ do badania praworządności. Od tego są sądy, prokuratura, która 

przygotowuje akty prawne. Nie ma powodu, żeby tu włączać jeszcze, i dawać ogólną 

kompetencję Radzie Ministrów do występowania przed Trybunałem. 

Przewodniczący: 

Znaczy ja jednak uważam, że rzeczywiście Prezes Rady Ministrów powinien mieć 

prawo przynajmniej zgłaszania udziału w postępowaniu. Tak jak ma Rzecznik Praw 

Obywatelskich. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Przy ustawie? przy ocenie ustawy? 

Przewodniczący: 

Jeżeli funkcjonuje jako ustawa – tak, bo jednak Sejm bierze odpowiedzialność za to, 

ale proszę pamiętać, że nie stosuje tej ustawy, później za stosowanie tej ustawy … 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Jest Trybunał, który oceni, wie pan, zawsze ma tę grupę … 

Przewodniczący: 

… jest odpowiedzialna władza wykonawcza, proszę pamiętać. I przy Prokuratorze 

Generalnym raczej też bym… Dzisiaj tak naprawdę proszę zwrócić uwagę co się 

dzieje w dzisiejszym stanie prawnym. Dzisiaj Prokurator Generalny jest uczestnikiem 

jak rozumiem wszystkim postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym. I też 

uważam, że Prokurator Generalny powinien mieć po prostu prawo zgłoszenia się do 

sprawy jeżeli go interesuje, a nie że obligatoryjnie uczestniczy przy wszystkich 

sprawach. Czyli przy Prokuratorze Generalnym uważam, że powinniśmy mieć taką 

samą formułę, jak przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, czyli, jeżeli zgłosi udział w 

postępowaniu… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ale on ma główną kompetencję, on musi się zainteresować. 
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Przewodniczący: 

Ale nie musi… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

A dlaczego nie musi? 

Musi wydać, tak – nie. 

Przewodniczący: 

Prokurator Generalny jest obligatoryjnie dzisiaj. I teraz w dziesiątce… 

(głosy z sali poza mikrofonem) Prokuratury Generalnej – tak, tylko, że tutaj mieliśmy, 

bo tam chodziło o to, że nie prokurator bo też zmieniliśmy ustawę o prokuraturze, i 

wychodziłoby że to nie prokurator Prokuratury Generalnej, znaczy, że jest albo 

osobiście prokurator, albo osobiście poszczególny prokurator reprezentowałby tak 

naprawdę. Czyli, bo to na to zwracano też uwagę. Więc ta konstrukcja, jeżeli chodzi o 

punkt 10 ona jest i tak do zmiany, ale ja generalnie daję państwu pod rozwagę to, że 

uważam, że Prokurator Generalny powinien mieć prawo zgłoszenia się do spraw, a nie 

być obligatoryjnym uczestnikiem wszystkich postępowań. 

Myślę, że nigdy – to nie, proszę pan profesor Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław  Biernat: 

Ja chciałem w dwóch sprawach się chciałem wypowiedzieć. Najpierw zacznę od 

Prokuratora Generalnego, więc nie wnikając w to, jaka była geneza, wtedy kiedy 

powstawał Trybunał, kiedy rzeczywiście był połączony urząd Prokuratora 

Generalnego z urzędem ministra sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że teraz, po 

rozdzieleniu tych dwóch organów, to racje, takie powiedziałbym ustrojowe, dla 

udziału prokuratora są nawet większe. Bo to jest organ, który rzeczywiście jest 

odłączany strukturalnie już od władzy wykonawczej, to jest jedna rzecz, którą 

chciałem powiedzieć, a druga rzecz jest taka, że z punktu widzenia praktyki 

funkcjonowania Trybunału, no to udział Prokuratora Generalnego, czy prokuratorów 

Prokuratury Generalnej jest no niezwykle pomocny dla Trybunału, naprawdę. 

Stanowiska pisemne, plus wystąpienia na rozprawie są bardzo cenne.  

Nie znam jakiejś statystyki na przykład, w jakim procencie stanowisko Prokuratora 

Generalnego jest potem podzielone, znaczy zaaprobowane w tym sensie w orzeczeniu 
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Trybunału, ale wydaje mi się, że jest to duży procent, no i sam udział, argumentacja 

prokuratora i fachowość prawnicza jest tutaj uważam bardzo cenna. 

To jest jedna rzecz. Natomiast co do udziału władzy wykonawczej, chciałem zwrócić 

uwagę na to, że na podstawie jednego z dalszych przepisów projektu, którego w tym 

momencie nie mogę znaleźć Trybunał a właściwie przewodniczący składu może 

wezwać do udziału w postępowaniu przedstawicieli innych organów. 

Najczęściej to są właśnie przedstawiciele władzy wykonawczej, poszczególni 

ministrowie, znaczy jak jest jakaś zaskarżona ustawa z zakresu służby zdrowia, no to 

rutynowo zaprasza się czy wzywa się właściwie ministra zdrowia, wzywa się do 

udziału, czy ministra finansów… tak, że ja rozumiejąc te obawy pana 

przewodniczącego chciałem powiedzieć, że to inna konstrukcja proceduralna, nie jako 

uczestnika, tylko organu wezwanego do sprawy chyba załatwia ten ewentualny deficyt 

wypowiedzenia się władzy wykonawczej.  

Przewodniczący: 

Rozumiem trochę to, co pan profesor mówi, bo rzeczywiście dzisiaj rola Prokuratora 

Generalnego jest niemalże jak Rzecznika Generalnego w Trybunale Sprawiedliwości 

w Luksemburgu, czyli takiego niezależnego organu prawnego, który poddaje pod 

rozwagę pewne kwestie prawne. Tylko, że nie taka jest rola Prokuratora Generalnego. 

Proszę pamiętać, że my z ustawą o Prokuratorze Generalnym ciągle nie mamy tej 

ustawy jeszcze w Sejmie, ale jego rola jest zupełnie inna. Nie jest taka, żeby zajmował 

się stanowieniem prawa i rozstrzyganiem o konstytucyjności prawa. A to trochę tak, 

jak byśmy przypisali tą ustawą, tak naprawdę, prokuraturze dodatkową funkcję. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Wcale nie rozstrzyga o konstytucyjności! 

Po prostu udziela opinii. Udzielenie opinii jest czym innym, każdy, minister zdrowia, 

który przyjdzie do Trybunału, nie decyduje o konstytucyjności tylko wyjaśnia kwestie 

o które jest pytany. 

Przewodniczący: 

Dobrze, pani profesor okay, pani poseł Sekuła-Szmajdzińska i później pan prezes 

Rzepliński. 

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: 
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Ja tylko chcę zwrócić uwagę państwa na art. 87, gdzie w punkcie piątym  jest 

powiedziane, że przewodniczący składu orzekającego wzywa do udziału w 

postępowaniu inne organy lub podmioty, których udział uzna za celowe dla 

wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Wydaje mi się, że to jest tak szeroko opisane, 

że chyba właśnie wyjaśnia nam tę wątpliwość, którą pan przewodniczący zgłasza, to 

oczywiście moje zdanie. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Rzepliński, bardzo proszę. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Chciałem zauważyć, że nie mam przy sobie ustawy o prokuraturze RP ale art. 2 

stanowi, o ile dobrze pamiętam, że prokurator stoi na straży prawa, więc choćby z tej 

racji jest w sposób można powiedzieć naturalny uczestnikiem postępowania. I to co 

zauważył pan prezes, sędzia Biernat, odgrywa rolę rzecznika generalnego, tak jak 

rzecznik generalny w postepowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości w 

Luksemburgu. I mamy tutaj panią prokurator z Prokuratury Generalnej, z Biura Spraw 

Konstytucyjnych, więc najlepiej, jak rozumiem, mogłaby nam powiedzieć jak to z 

perspektywy Prokuratora Generalnego wygląda. 

Jeżeli można.. 

Przewodniczący: 

Jeżeli się zgłosi do głosu, to proszę bardzo pani prokurator. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

To jeszcze przepraszam, korzystając z tego jedna uwaga, jeżeli chodzi o Radę 

Ministrów to przypomnę treść artykułu 190 ust. 3 zdanie czwarte Konstytucji, na mocy 

tego przepisu Rada Ministrów jest informowana, jest proszona o przedstawienie 

swojej opinii w przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie 

przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty 

mocy obowiązującej aktu normatywnego, po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów, 

Rada Ministrów, zwykle premier przekazuje to ministrowi finansów, który w jego 

imieniu przedstawia, i informacje, to nie tyle jest opinia, ale taka dokładna informacja, 

jakie nakłady dodatkowe, nieprzewidziane w ustawie budżetowej może pociągnąć za 

sobą wyrok Trybunału deregulujący kwestionowany przepis. 
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Przewodniczący: 

Dziękuję, proszę pani prokurator. 

Prokurator Prokuratury Generalnej Barbara Długołęcka: 

Proszę państwa przyznam, że jestem zaskoczona tą dyskusją na temat Prokuratora 

Generalnego i wątpliwościami dotyczącymi jego roli w Trybunale Konstytucyjnym. 

Może zacznę tylko krótko do tego wrócę kiedy padł argument, że Prokurator 

Generalny były stanowiska połączone, kiedy był Minister Sprawiedliwości i 

Prokurator Generalny w jednej osobie, ale zawsze Prokurator Generalny mimo tego 

połączenia, jego rola była zupełnie inna niż organu wykonawczego. 

Przyznam, że dochodziło do takich paradoksalnych sytuacji, kiedy było zaskarżone 

rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Wówczas Prokurator Generalny pisał 

stanowisko do Trybunału jako Prokurator Generalny natomiast Minister 

Sprawiedliwości jako minister. No i tutaj był taki dualizm ale na szczęście on się 

skończył bo mamy inne usytuowanie Prokuratury Generalnej. 

Tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym jest taki, że Trybunał w każdej 

sprawie zwraca się do Prokuratora Generalnego o zajęcie stanowiska. Następnie to 

stanowisko, jeżeli dochodzi do wyznaczenia rozprawy reprezentuje przed Trybunałem 

Konstytucyjnym. 

I tutaj to, o czym mówili państwo wcześniej. W ustawie o Trybunale jest zapisane,  że 

Prokurator Generalny stoi na straży praworządności. I taką właśnie rolę pełni, a no nie 

można przypisywać Prokuratorowi Generalnemu, że on w jakiś sposób, no padło takie 

sformułowanie, że decyduje o konstytucyjności. No nikt z uczestników postępowania 

o tym nie decyduje, decyduje tylko i wyłącznie Trybunał, a to jest organ, który 

uczestnicy postępowania wyrażają swoją opinię, którą Trybunał Konstytucyjny 

podziela bądź nie. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo, znaczy czy są inne uwagi jeszcze do artykułu 57? Jeżeli nie, to…. 

tak, panie mecenasie bardzo proszę, bo tutaj z tą prokuraturą musimy jakoś inaczej 

tam jak pamiętam z dyskusji to sformułować też, ale proszę bardzo. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 
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Tak, bazując na dyskusji, która odbyła się na jednym z poprzednich posiedzeń 

podkomisji, przygotowaliśmy poprawki, które zmierzają do pozostawienia w art. 57, w 

tym katalogu z tego artykułu Prokuratora Generalnego ale bez dookreślania w tym 

przepisie w jakich sytuacjach Prokurator Generalny jest uczestnikiem a w jakich 

prokurator Prokuratury Generalnej, i proponujemy przeniesienie tej regulacji do art. 58 

roboczo oznaczając ten przepis jako ustęp 1b. Znaczy krótko mówiąc jest to 

utrzymanie obecnego stanu prawnego w sprawach w których Trybunał orzeka w 

pełnym składzie, uczestniczy osobiście Prokurator Generalny lub jeden z zastępców 

Prokuratora Generalnego. A w sprawach, w których Trybunał orzeka w innych 

składach, przedstawicielem Prokuratora Generalnego może być prokurator 

Prokuratury Generalnej. Natomiast w katalogu w art. 57 proponujemy dodanie pkt 4a 

w brzmieniu: Prokurator Generalny. I oczywiście konsekwencją byłoby skreślenie 

punktu 10. 

Przewodniczący:  

Proszę, pani prokurator. 

Prokurator Barbara Długołęcka: 

Jeśli bym mogła dodać to nieporozumienie dotyczące pkt 10 art. 57 polegało na tym,  

że zostały połączone dwa zagadnienia – kto jest uczestnikiem postępowania i kto 

reprezentuje Prokuratora Generalnego na rozprawie. 

Uczestnikiem jest Prokurator Generalny a na rozprawie, w pełnym składzie 

reprezentuje, jest reprezentowany, albo sam występuje, albo jego zastępca, natomiast 

w innych składach – prokurator Prokuratury Generalnej. 

Przewodniczący: 

Dobrze, dziękuję, proszę pan prezes Rzepliński. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Jeszcze w jednym miejscu w projekcie ustawy jest mowa o Prokuratorze Generalnym i 

nikt poza nim nie może reprezentować go w postępowaniu w sprawie przed 

Trybunałem, jest to w art. 118 ust. 2 w rozdziale 10, postępowanie w sprawach 

stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta. 

Przewodniczący: 



18 

 

Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy przyjęli tę propozycję pana mecenasa o 

przeniesieniu tego uregulowania prokuratora, kto reprezentuje Prokuratora 

Generalnego do art. 58, proponuję przyjęcie art. 57, przy czym zastrzegam sobie też, 

że jeszcze możemy przemyśleć tam poprawkę dotyczącą Prezesa Rady Ministrów. ja 

sobie zastrzegam. (śmiech na sali) 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale to wiesz, to tak nie może być 

Przewodniczący: 

Zastanowię się czy zgłosić taką poprawkę. 

Poseł Andrzej Dera: 

To po cichu sobie to powiedz.. 

Przewodniczący: 

Ale nie, no mówię od razu, głośno. Dobrze, panie mecenasie? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

W odniesieniu do art. 57 w zestawieniu znajdują się jeszcze propozycje zmian o 

charakterze legislacyjnym i są one następujące. W punktach od 5 do 7 wyrazy Minister 

Spraw Zagranicznych proponujemy zastąpić wyrazami – minister właściwy do spraw 

zagranicznych, tak, żeby ministrów określać działowo a nie poprzez wskazanie 

urzędu. 

W punkcie 12, proponujemy po wyrazie – sporze, proponujemy doprecyzować w 

postępowaniu w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, a w punkcie 13, 

także analogiczne doprecyzowanie proponujemy, a więc po wyrazie partii politycznej, 

dodać wyrazy – w postępowaniu w sprawie zgodności z Konstytucją celów lub 

działalności partii politycznych, pragniemy zwrócić uwagę, że w niektórych punktach 

tego katalogu, tego rodzaju doprecyzowania występują.  

Przykładem może być punkt 5, 6 – więc aby zachować tutaj pewną jednolitość 

sformułowań, tak to może określę, tego rodzaju korekty proponujemy nanieść. I w 

odniesieniu do sytuacji o której pan prezes wspominał, o szczególnym katalogu 

uczestników postępowania w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu 

przez Prezydenta, proponujemy, aby na końcu tego katalogu, dodać punkt 14 i 

sformułować go w następujący sposób: podmioty, o których mowa w art. 118 ust. 3 w 
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postępowaniu w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Przewodniczący:  

Rozumiem, proponuję przyjęcie tych poprawek o których mówił pan mecenas. Jeżeli 

nie ma sprzeciwu, to uznaję, że przyjęliśmy i proponuję, żebyśmy przeszli do art. 58 

do którego też jest sporo poprawek. 

I panie mecenasie, może proszę je od razu zreferować. Do art. 58. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Oczywiście, to ja może zacznę od poprawki… 

Przewodniczący: 

Tę 1b to już omawialiśmy więc myślę, że to jest oczywiste. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

A więc poprawka do ust. 1 polegałaby na zastąpieniu spójnika albo spójnikiem lub. 

Natomiast poprawka dotycząca ust. 2 brzmiałaby następująco, to jest też wynik 

dyskusji, która odbyła się na jednym z posiedzeń wcześniejszych, i wynika ona z 

pewnej niejasności relacji pomiędzy ustępem drugim i trzecim. Więc proponujemy 

aby ust. 2 sformułować w sposób następujący: przedstawicielem Sejmu, Marszałka 

Sejmu i grupy posłów mogą być tylko posłowie, grupa posłów oraz Marszałek Sejmu 

w przypadku gdy jest wnioskodawcą. Oprócz przedstawicieli mogą ustanowić nie 

więcej niż dwóch pełnomocników nie będących posłami – to sformułowanie 

generalnie oddaje intencje. A więc co do meritum ono nie zmienia rozwiązań 

zaproponowanych w projekcie, i proponujemy aby uniknąć tych wątpliwości o których 

wcześniej wspomniałem, dodać ustęp 2a, który byłby przepisem analogicznym w 

odniesieniu do Senatu i brzmiałby: przedstawicielem Senatu, Marszałka Senatu i 

grupy senatorów mogą być senatorowie, grupa senatorów oraz Marszałek Senatu w 

przypadku gdy wnioskodawcą oprócz przedstawicieli, gdy jest wnioskodawcą, oprócz 

przedstawicieli mogą ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników nie będących 

senatorami. I to by było… i jednocześnie proponujemy skreślić ust. 3. 

Przewodniczący: 

Proszę, panie prezesie. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 
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… w procedurach jest trzech. Czy to nie wywoła jakichś pytań dlaczego dwóch? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Panie prezesie, to wnioskodawcy proponują dwóch pełnomocników, a Biuro w tym 

zakresie tylko powtórzyło przepis projektu. 

Przewodniczący: 

W projekcie pan prezydent zaproponował dwóch, możemy zmienić trzech, bo to 

zawsze dla nas byłoby lepiej, żeby do trzech. 

Proszę, pani poseł Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ja chciałam zapytać, a co z tą poprawką, którą my zgłosiliśmy, mianowicie, żeby 

dodać, bo pełnomocnik, to rozumiem, to będzie osoba, która będzie występowała 

zamiast osoby, tak? zamiast. Dobrze, natomiast my zgłosiliśmy poprawkę o dodanie 

2a, który mówi, że przedstawicielom podmiotów, o których mowa i pełnomocnikowi, 

może towarzyszyć w czasie rozprawy nie więcej niż dwóch pracowników Kancelarii 

Sejmu RP, dlatego, że tak jak mówiłam, zdarzają się sytuacje, że bardzo są 

skomplikowane stany prawne, i ja na przykład spotkałam się tutaj z takimi opiniami, 

ze poseł, który nie musi być tak bardzo głęboko wtajemniczony w zagadnienia 

prawne, no lepiej by się czuł gdyby towarzyszyła mu właśnie osoba – pracownik 

Kancelarii Sejmu czy Senatu, i tego dotyczyła nasza poprawka, a nie żeby sam stał i 

wymyślał i kombinował, a bardzo często po prostu no nie umie odpowiedzieć. No, 

może nie często ale zdarzają się przypadki. I co z naszą poprawką wobec tego. 

Przewodniczący: 

Ona jest, bo ona jest zawarta w punkcie 54 jak rozumiem. Przedstawicielom 

podmiotów.. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

W jakim punkcie 54? 

Przewodniczący: 

W zestawieniu wszystkich poprawek jest pkt 54, o następującym brzmieniu: w art. 58 

po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: przedstawicielom podmiotów o których mowa w 

ust. 2 może towarzyszyć w czasie rozprawy nie więcej niż dwóch pracowników 

Kancelarii Sejmu RP. 
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Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ale my tu mówimy już… to co, to jest to już? 

Przewodniczący: 

Rozumiem, że jest ta poprawka, i teraz jak pani profesor będzie ją podtrzymywała, tak 

rozumiem intencję, poddam ją pod głosowanie po prostu. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Dobrze, bo przechodzimy do już trzeciego, dlatego zwróciłam uwagę… 

Przewodniczący: 

Nie, patrzymy na całość 58. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

No dobrze, to ja podtrzymuję tę poprawkę którą zgłosiliśmy. 

Przewodniczący: 

W takim razie panowie posłowie, pan poseł Dera, pan poseł dorozumie tę poprawkę 

pani poseł Pawłowicz, tak? 

Poseł Andrzej Dera: 

Właśnie na ten temat dyskutujemy tu z panem posłem, że w tej chwili każdy z posłów 

może sobie, nie ma jakby formalnie zakazu, żeby ktoś przy mnie uczestniczył, 

natomiast ja muszę odpowiadać… natomiast mam prawo się spytać, mam prawo 

skonsultować, mam prawo poprosić o przerwę etc. więc nie widzę potrzeby 

zapisywania czegoś co dzisiaj nie stanowi żadnego problemu. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ale bardzo przepraszam, postępowanie jest bardzo sformalizowane, to jest Trybunał 

Konstytucyjny, pan jest prawnikiem, pan może  nie czuje potrzeby, ale są osoby, które 

nie mają praktyki adwokackiej, nie czują się tak pewnie, pan wielokrotnie chodził, 

niech pan nie przyrównuje do siebie, tylko do …. mnie się wydaje, że jest bardzo 

ważne, to jest sformalizowane postępowanie, i każde działanie powinno… 

Przewodniczący: 

Ale, pani poseł, ja rozumiem też to co mówi pan poseł, że tak naprawdę nie ma 

przeszkód żeby te osoby uczestniczyły obok, dwa metry dalej… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 
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Przy takich postepowaniach nie obowiązuje zasada, wszystko co nie jest zabronione 

jest dozwolone, bo sobie przyniesiemy kwiaty, postawimy, dzieci posadzimy koło 

siebie, żeby… wie pan, to nie jest ta zasada, postępowania publicznego dotyczy tylko 

to, co jest nakazane i to, co jest zezwolone. A nie, że jest dzisiaj zakazane. 

Przewodniczący: 

Dobrze, proszę państwa, poddam pod głosowanie tę poprawkę, żebyśmy też nie 

toczyli zbędnych sporów i wrócili do dalszego procedowania. 

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki o której mówiła przed chwilą 

pani poseł Pawłowicz, zawartej w punkcie 54 w zestawieniu poprawek. 2 głosy za, kto 

jest przeciw? (głosy z sali poza mikrofonem) 3 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 2 

głosy.  

Wobec tego mamy, poprawka nie uzyskała większości. I teraz wracając, bo jeszcze w 

tym zestawieniu jest poprawka 56, rozumiem panie mecenasie, że ta dotycząca tego,  

żeby ust. 4 był 1a, ale to jako roboczo 1a, później zostanie nadana jednolita numeracja, 

tak? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Tak, oczywiście to zostanie przenumerowane. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, to dotyczy tego,  żeby przedstawicielem sądu pytającego był sędzia ze 

składu orzekającego w sprawie, który zadał pytanie prawne. 

Wobec tego czy są uwagi do tych poprawek, które przygotowało Biuro Legislacyjne? 

Jeżeli nie ma, to proponuję przyjęcie art. 58 z tymi poprawkami zaproponowanymi 

przez Biuro Legislacyjne, czy jest sprzeciw wobec takiego przyjęcia? Dobrze, to 

wobec tego głosujemy. 

Kto z państwa jest za przyjęciem art. 58 wraz z poprawkami Biura Legislacyjnego? 

Pięć głosów za. Kto jest przeciw? Jeden głos. Kto się wstrzymał? Jeden głos 

wstrzymujący. Dziękuję, przyjęliśmy art. 58. 

Art. 59. Czy są uwagi do art. 59? Jeżeli nie ma uwag, proponuję przyjęcie. Dziękuję 

bardzo przyjęliśmy art. 59. 

Art. 60. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 60? Jeżeli nie ma proponuje przyjęcie. 

Nie ma sprzeciwu, dziękuję, przyjęliśmy. 
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Art. 61. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 61? Jeżeli nie ma, to proponuję 

przyjęcie. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy art. 61. 

Art. 62. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 62? Jeżeli nie ma, proponuję jego 

przyjęcie. Przyjęliśmy art. 62, dziękuję bardzo. Art. 63. Tutaj jest poprawka Biura 

Legislacyjnego, bardzo proszę panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Poprawka sprowadza się do zastąpienia słów: pochodzącym od podmiotu, wyrazami: 

złożonym przez podmiot. Wówczas wprowadzenie do wyliczenia w ust. 1 brzmiałoby: 

we wniosku złożonym przez podmiot o którym mowa w art. 191, ust. 1 pkt 3- 5 

Konstytucji należy także. 

Przewodniczący: 

Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 63 wraz z tą poprawką. Jeżeli nie ma proponuję 

jego przyjęcie. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy art. 63. Art. 64. 

Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 64? Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. 

Przyjęliśmy art. 64. Art. 65. Tutaj mamy te trzy miesiące od czasu doręczenia, 

rozumiem, że to jest powtórzenie obecnej regulacji. Dyskutowaliśmy o tym. Czy jest 

sprzeciw wobec przyjęcia art. 65? 

Jeżeli nie ma, proponuję przyjęcie art. 65. Proszę, pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Z czego bierze się ten termin 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego 

wyroku ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia i czy ten termin 

nie mógłby być wydłużony? Chciałem po prostu wiedzieć, jakie są przesłanki, żeby to 

był termin trzymiesięczny? 

Przewodniczący: 

Z tego co się orientuję, tak jest obecnie…  

Poseł Andrzej Dera: 

A z czego to wynika? 

Przewodniczący: 

Chyba tylko z praktyki. Nie wiem, pan minister akurat wyszedł, czy pan profesor? 

Proszę o włączenie mikrofonu panie profesorze. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 



24 

 

Jeżeli chodzi o praktykę, to wydaje mi się, że ten termin, wtedy kiedy był 

przyjmowany w 1997 roku zakładał, że to powinien być taki termin, biorąc pod 

uwagę, że jest przymus adwokacki, żeby pozwolił na wykonanie tych wszystkich 

czynności, które są związane z wyznaczeniem, ustaleniem pełnomocnika, i 

sporządzeniem skargi. Uznano, że  trzy miesiące to jest termin wystarczający. 

Przewodniczący: 

Proszę, pan poseł Dera.  

Poseł Andrzej Dera: 

Jednak niektóre sprawy przed Trybunałem są dosyć skomplikowane. Zanim, moim 

zdaniem ten termin 3-miesięczny, ja nie wiem, czy państwo jesteście w posiadaniu 

takich informacji, czy ten termin był jakimś problemem dla osób skarżących, czy 

wydłużenie tego terminu jakby nie spowodowało na przykład do 6 miesięcy, jakby czy 

będzie bardziej bezpieczne. Bo ja tylko z tego punktu widzenia patrzę… dla osób które 

wnoszą skargę. A wiem, że zanim się ustali tego pełnomocnika… a niektóre sprawy są 

naprawdę skomplikowane, moim zdaniem ten okres 3 miesięcy może w niektórych 

przypadkach być problematyczny. A niedochowanie, skutkuje no niestety 

przekroczeniem pewnej normy, i już brakiem możliwości rozstrzygnięcia tego przez 

Trybunał. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Znaczy ja mogę powiedzieć tylko tyle, że początkowo ten okres po wejściu w życie 

ustawy, to było 2 miesiące, potem został zmieniony, wydłużony do trzech, no i ja teraz 

powiedzmy trudno mi dzisiaj podać, ale jak pracowałem jako dyrektor zespołu skargi 

konstytucyjnej, to szczerze mówiąc nie mieliśmy żadnych sygnałów, co do tego, żeby 

ten trzymiesięczny termin był za krótki. Tu zwracam jeszcze uwagę tylko na jedno, że 

w momencie, kiedy mamy do czynienia z koniecznością wyznaczenia adwokata z 

urzędu ten termin zostaje, ulega zawieszeniu… Od momentu złożenia wniosku do 

momentu poinformowania, doręczenia adwokatowi, uchwały Okręgowej Rady 

Adwokackiej, o tym, że został wyznaczony, on zostaje zawieszony. 

Przewodniczący: 

Ja też podzielam ten pogląd, że te trzy miesiące to jest taki okres, kiedy jest jeszcze 

ktoś tak w emocji, że chce dalej skarżyć, a też blokuje takie sprawy, że ktoś sobie 
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przypomni i wyciągnie coś z dolnej szuflady, że leżało coś dwa lata, i wyciągnie, a to 

może jeszcze coś zaskarżę. To jest jeszcze świeża sprawa, można powiedzieć, że do 

trzech miesięcy. (głosy z sali poza mikrofonem) 

No tak, ale to o to właśnie też chodzi żeby unikać takich skarg, które są tylko po to, 

żeby coś zaskarżyć. 

Więc ja bym się do tego przychylał, że rzeczywiście, że te trzy miesiące, i nie ma 

jakichś takich sygnałów, do mnie przynajmniej też nie dochodzą, żeby to był za krótki 

termin. A tym bardziej, że rzeczywiście przy wyznaczaniu adwokata z urzędu, no to 

ten termin ulega wydłużeniu. Wobec tego proponuję przyjęcie art. 65. Dziękuję, 

przyjęliśmy art. 65. 

Art. 66. Czy są uwagi? Jeżeli nie ma uwag, proponuję przyjęcie art. 66. Dziękuję, 

przyjęliśmy art. 66. 

Art. 67, tutaj mamy poprawkę. Pani profesor ją krótko uzasadni, bardzo proszę. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Tylko chcę bardzo krótko, po prostu chcemy dodać do osób uprawnionych, mogących 

być zastępcą skarżącego, do osób, które są wymienione w projekcie adwokata, radcy 

prawnego dodać również: sędziego, prokuratora, notariusza, albo profesora lub 

doktora habilitowanego nauk prawnych. O to chodzi, żeby rozszerzyć ten zakres, nie 

ma przeszkód, to są też osoby, które są w stanie a czasem nawet może na przykład 

osoby z uczelni, być może bardziej teoretycznie podbudują wniosek. 67  rozszerzyć. 

Przewodniczący: 

Pani profesor, pani przepisała w całości i teraz musimy ustalić o kogo pani poszerza. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Dodać po prostu… 

Przewodniczący: 

Ale nie, bo teraz tak, w ustawie mamy, w propozycji ustawy mamy: sędziego, 

prokuratora, adwokata, radcę prawnego, notariusza, profesora lub doktora 

habilitowanego.. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

To znaczy uwzględniono? Gdzie? W moim jest tylko adwokat, radca prawny. 

Przewodniczący: 
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Nie, w projekcie jest… 

(głosy z sali poza mikrofonem) 

Aha, w ust. 3, rozumiem, dobrze, przepraszam. (głosy z sali poza mikrofonem). Proszę 

do mikrofonu, panie profesorze, proszę włączyć mikrofon. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Myślę, że sędzia to jednak nie, dlatego, że kodeks etyki sędziowskiej, uchwalony 

przez KRS zabrania sędziemu udzielać porad prawnych komukolwiek, wliczając w to 

członków najbliższej rodziny. Trudno oczekiwać, że sędzia łamiąc kodeks etyki 

napisze skargę, bo musi ją podpisać przecież swoim nazwiskiem. 

Przewodniczący: 

A, to przepraszam, bo myślałem, że to chodzi o ustęp drugi. A w ustępie pierwszym 

rzeczywiście, znaczy wydaje się, że sensem tego przepisu i obecnej regulacji, jest 

takie, żeby to byli profesjonalni prawnicy, którzy zajmują się reprezentowaniem tak 

naprawdę na co dzień. Żeby to nie było tak, że ad hoc notariusz, czy profesor napisze 

skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Że bardziej chodzi o to, żeby to były osoby 

jednak profesjonalnie się tym zajmujące. Ja tak rozumiem ratio legis tego przepisu. 

Proszę pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Mamy sytuację taką, a jak skarżącym jest sędzia? 

Przewodniczący: 

To wtedy jest ustęp drugi. 

Przepisy ust. 1 nie stosuje się jeżeli skarżący jest… 

Poseł Andrzej Dera: 

I wtedy oni mogą sami jakby, tak? Występować? 

Przewodniczący: 

We własnej sprawie, i to rozumiem. A chodzi o to, żeby no nie było tak, że 

grzecznościowo piszą różni ludzie, którzy nie robią tego zawodowo na co dzień. 

Pan poseł Piotrowicz, bardzo proszę. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 
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Wydaje mi się, że pewien zakaz, żeby sędzia czy prokurator reprezentował kogoś, jako 

to jest dodatkowe zajęcie, może wypływać z ustawy o prokuraturze, i z ustawy o 

ustroju sądów powszechnych.  

Przewodniczący: 

Tak, tak, ale tu sędziów nie ma możliwości. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

I tu może być problem. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

No dobrze, to ja oczywiście, możemy sędziów i prokuratorów wykreślić, natomiast 

pracowników naukowych, doktora habilitowanego i profesora nie ma powodu, żeby 

wykreślać. (głosy z sali poza mikrofonem) Tak jest, żeby… jest większa grupa osób, 

która jest w stanie, a zwłaszcza pracownicy naukowi. Mnie to nie dotyczy, tak że 

proszę się nie bać, ja już jestem na emeryturze… 

Przewodniczący: 

Ale tu nie ma wyłączenia… nie ma wyłączenia.  

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

W każdym bądź razie, żeby rozszerzyć krąg osób… 

Przewodniczący: 

Właśnie, to emerytowani się tym zajmą… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Tak, głównie się tym zajmują, i dorabiają… 

Przewodniczący: 

Pan profesor  Biernat, bardzo proszę. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Tylko krótko powiem, że w obecnej praktyce, kiedy mamy do czynienia z 

adwokatami, czy radcami prawnymi, czyli osobami no najlepiej, jakby się wydawało 

przygotowanymi, ciągle mamy problem ze źle sformułowanymi skargami. Ja boję się, 

że włączenie tutaj jeszcze dodatkowych osób będzie działać na niekorzyść skarżącego. 

To znaczy może być tak, że te osoby… ktoś jest profesorem nauk prawnych, ale 

zajmuje się czymś innym, grzecznościowo to robi, no i da taką skargę, która zostanie 

w postępowaniu wstępnym, w kontroli wstępnej zostanie uznana za bezpodstawne. 
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Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Panie sędzio, ale pan potrafił to zrobić, przecież był pan NSA i potrafił napisać, i pan 

potrafi … 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Ja nikomu nie pisałem skargi. 

Przewodniczący: 

Ale proszę państwa, pan profesor Tuleja. Bardzo proszę. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: 

Ja tylko zwracam uwagę, że w przypadku tego przymusu adwokacko-radcowskiego, 

który jest jednolicie uregulowany przed Sądem Najwyższym, Trybunałem i NSA, to 

powstaje problem taki, znaczy te osoby, które są adwokatami lub radcami, one mają 

określony status, i procesowo wiąże się z tym po pierwsze kwestia taka, że doręczenia 

wszystkich pism procesowych do siedziby kancelarii są uznawane za doręczone, i od 

tego biegnie termin do sporządzenia do różnych czynności. Na przykład w przypadku 

wezwania o uzupełnienie braku skargi konstytucyjnej – 7-dniowy termin. W 

przypadku takich osób nie wiadomo gdzie trzeba było to wszystko doręczać, bo one 

nie mają, to nie są osoby umocowane. To znaczy one, no trudno, wskażą adres 

jakiegoś mieszkania, nie wiadomo czego… 

Przewodniczący: 

Chodzi o to, żeby to byli zawodowi prawnicy, którzy się tym zajmują. Po prostu. 

Sędzia TK Piotr Tuleja: Po drugie, jest kwestia zwrotu kosztów postępowania. 

Przepisy tego, te które są obecnie w ogóle nie przewidują takiej sytuacji, że to by nie 

był adwokat lub radca, no i po trzecie jest problem taki, że w przypadku adwokata lub 

radcy oni ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu tego, że na przykład źle te 

skargi sporządzą. No, profesor uniwersytetu, nie będzie ponosił żadnej 

odpowiedzialności za to.  

Przewodniczący: 

Pani poseł Pawłowicz, proszę bardzo. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ja jednak uważam, że nie można wykreślać, dlaczego panowie sami jesteście 

profesorami,  weszliście z nauki, z uniwersytetów do Trybunału i nagle uważacie, że 
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profesor, albo doktor habilitowany nauk prawnych niezguła, który za nic nie bierze 

odpowiedzialności, (głosy z sali) chwileczkę, pisze źle,  ja chcę zwrócić uwagę, że 

właśnie zetknęłam się z opiniami, że to właśnie radcy prawni, którzy na co dzień 

zajmują się sprawami, albo adwokaci – rozwodami, a często biorą, dlatego, że można 

tutaj nieźle zarobić, biorą sprawy, i nie potrafią, co przed chwilą, pan profesor, pan 

sędzia Biernat powiedział, poprawnie sformułować wniosku. Ja myślę, że tutaj tak nie 

można, w taki sposób mówić, i takie rozszerzenie jest uzasadnione. 

Co więcej, postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jest odrębnym, 

szczególnym postępowaniem, to nie jest sąd powszechny, to nie jest Sąd Najwyższy. I 

chodzi tutaj właśnie… tutaj była taka intencja, żeby właśnie umożliwić osobom, które 

z racji tej, że zajmują się na wyższym poziomie teoretycznym, wiadomo, że nie 

weźmie się karnista, może się weźmie, ale może się postara, ma większą jakby 

kompetencję, potwierdzoną tytułami, że jest w stanie skargę do Trybunału napisać. I 

mi się wydaje, że warto… zapamiętam, co panowie sędziowie mówicie… 

Przewodniczący: 

Proszę państwa, myślę, że mamy… wszyscy poznaliśmy intencję, proponuję, żebyśmy 

poddali pod głosowanie to… panie profesorze… pan profesor Rzepliński, bardzo 

proszę. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co zauważył pan sędzia prof. Tuleja. Adwokat i 

radca prawny, wpisany na listę i wykonujący zawód ponosi odpowiedzialność 

zawodową. W każdym innym przypadku mielibyśmy do czynienia raczej, nie raczej, 

bo trudno powiedzieć, choćby jeden taki przypadek, gdzie ktoś chciałby sobie zupełnie 

bez żadnej odpowiedzialności urządzić źródło dochodu bo jest kwestia zwrotu, 

przecież kosztów, byłby niewłaściwy w postępowaniu przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, i to na co zwrócił też uwagę pan sędzia Tuleja, że tak samo jest w 

postępowaniu przed SN i NSA. To utrzymajmy to, jeżeli można. 

Przewodniczący: 

Przyjmuję tę argumentację, pan poseł Dera, bardzo proszę. 

Poseł Andrzej Dera: 
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Ja tylko już kamyczek do tej całej dyskusji. Bo ja bym się zgodził  gdybyśmy 

rozpoczęli od tego, że nie ma przymusu adwokackiego, i każdy sam sobie decyduje, 

kto jest jego pełnomocnikiem, i wtedy idąc od dołu, dochodząc do góry byśmy doszli. 

Ale nie może być sytuacji takiej, że mamy w tym momencie w przepisach przymus 

adwokacki na określonych poziomach, ale jak już dochodzimy do najistotniejszego 

organu, to wtedy go rozluźniamy, bo to wtedy jest antysystemowe, tak jakby 

nielogiczne nawet bym powiedział. Czy jak, pani profesor, chcemy wrócić, bo ja 

chętnie bym wrócił do tej dyskusji, ale gdybyśmy rozpoczęli dyskusję o tym, czy 

rzeczywiście jest w Polsce potrzebny przymus adwokacki. Czy na tyle osoba, która 

występuje przed… ona sama nie powinna decydować… ale to wróćmy do tej dyskusji 

i budujmy tę piramidę od dołu, a nie w momencie, kiedy ją mamy niestety tak 

zbudowaną, na samym końcu mówimy, a to już przestaje obowiązywać, bo wtedy cała 

ta konstrukcja po prostu nie jest logiczna i bezsensowna. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

To ja tylko jeszcze dodam jedno zdanie. Ja nie uważam, że jesteście panowie 

sędziowie w błędzie jeśli uważacie, że pracownik naukowy, który źle napisze, nie 

ponosi odpowiedzialności. No, kompromituje się, zblamuje, opinia idzie w 

środowisku, jest jeszcze gorzej niż w adwokaturze, która jakie konsekwencje poniesie, 

gdzie radcę, kto go poda, gdzie? Pan prezes Trybunału go poda? Nikt go nie poda. 

Druga rzecz, nie chodzi panie pośle, do pana posła Dery mówię, o rozluźnienie, bo 

dajemy możliwość również wyboru osoby bardzo kompetentnej, tytuły naukowe coś 

jednak znaczą, i nie można mówić, że to nic nie znaczy, że to jest sama 

kompromitacja. No, tak nie można mówić, dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dobrze, dziękuję bardzo, proszę państwa, ja poddam pod głosowanie poprawkę 

zawartą w pkt 58 zestawienia zmian. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Przy czym ja ustępuję z sędziego i z prokuratora, i byłoby tylko poszerzenie: 

notariusz, profesor, dr habilitowany nauk prawnych. 

Przewodniczący: 
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Traktujemy to jako autopoprawkę i poddaję ją pod głosowanie. Kto z państwa jest za 

przyjęciem poprawki zawartej w pkt 58 w zmianach? Dwa głosy, kto jest przeciw? 

Głosujemy panie i panowie posłowie. Cztery, i pana posła Derę zapytam czy głosuje? 

Cztery głosy przeciw? Kto się wstrzymał? Tak domyślałem się. 

Nie mam żadnych złudzeń co do przytomności pana posła, ja rozumiem, że dyskusje 

są bardzo ciekawe, i dlatego dyskutujemy nad tym projektem już długo, i dlatego 

uważam, że koniec kadencji się zbliża, i powinniśmy chcieć zakończyć pracę też nad 

tym projektem. 

Wobec tego proponuję przyjęcie art. 67 w tej wersji w jakiej jest. Czy jest sprzeciw 

wobec przyjęcia art. 67? Jest sprzeciw, wobec tego poddam pod głosowanie art. 67, 

kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem art. 67 proszę o podniesienie ręki. 5 

głosów za. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Jeden wstrzymujący. Czyli przy 

jednym głosie wstrzymującym, jednym przeciw, artykuł został przyjęty, art. 67. 

Czy są uwagi do art. 68? Jeżeli nie ma, to proponuję jego przyjęcie. Przyjęliśmy art. 

68, dziękuję. 

Art. 69. Czy są uwagi do art. 69? Jeżeli nie ma sprzeciwu czy uwag to proponuję 

przyjęcie art. 69. Dziękuję. Art. 70. Czy są uwagi do art. 70? Jeżeli nie ma, proponuję 

przyjęcie art. 70. Dziękuję, przyjęliśmy art. 70. 

Czy są uwagi do art. 71? Bardzo proszę. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Chciałam wnioskodawców zapytać, tutaj poprawki nie zgłaszaliśmy, ale mam pytanie, 

bo tu ten przepis mówi o tym, że po zakończeniu kadencji Sejmu i Senatu, 

powstawanie w Trybunale spraw o których mowa ulega zawieszeniu na 6 miesięcy z 

zastrzeżeniem ust. 2, który z kolei tutaj mówi, że jeśli przed zakończeniem itd. nie 

będę czytała. To ja się pytam co się stanie w sytuacji kiedy wnioskodawcy lub partia, 

która złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego nie wejdzie już do Sejmu. To 

czy będzie jakby różnica w traktowaniu wnioskodawców, ci co wejdą będą mogli 

kontynuować postępowanie, bo będą mieli legitymację, a ci, którzy nie wejdą – nie 

będą mieli, to jest pytanie moje. 

Przewodniczący: 

Bardzo proszę, pan minister Łaszkiewicz. 
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Minister Krzysztof Łaszkiewicz: 

Ja myślę, że jeżeli partia nie wchodzi do parlamentu, wówczas następuje ta 

dyskontynuacja, tak jak do tej pory, natomiast jeżeli partia wejdzie do parlamentu, to 

wówczas nie ma sensu ponawiać wniosku w sytuacji, kiedy ten wniosek był już 

złożony. Drugi raz. To jest wybór suwerena, kto jest w parlamencie. Jeżeli partia nie 

jest w parlamencie, to znaczy, że nie otrzymała plenipotencji obywateli, w związku z 

czym to, co dotychczas robiła staje się już… przestaje być zasadne, i następuje 

dyskontynuacja. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ale przepraszam, nie przestaje być zasadne, bo problem prawny istniał, Trybunał 

przyjął do rozpatrzenia i nie można twierdzić, że problem stał się mniej ważny z 

chwilą kiedy nie weszły osoby… 

Minister Krzysztof Łaszkiewicz: 

Pani poseł, ale dzisiaj pani ma taką sytuację, że czy jest zasadne, czy nie zasadne, w 

ogóle następuje dyskontynuacja, dziś jest tak, a tu jest możliwość niepowtarzania 

przez tę partię, czy przez tę grupę posłów, która się dostała, ponownie tego wniosku. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

No dobrze, ale co z tymi, ja się pytam, którzy się nie dostali, a wnioski złożyli. 

Minister Krzysztof Łaszkiewicz: 

No więc właśnie powiedziałem, tu następuje dyskontynuacja. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ale to jest nierówne traktowanie wnioskodawców i problemu, bo bardzo możliwe, że 

złożą w bardzo ważnej sprawie, mieli legitymację, sprawa została przyjęta przez 

Trybunał i dlaczego ma być odrzucona tylko dlatego, że na przykład zabrakło im 

dwóch głosów, albo pięciu tysięcy, czy pięciuset… 

Przewodniczący: 

Znaczy pani poseł, ale tu bardziej chodzi o legitymację, tak naprawdę, i też proszę 

pamiętać, że posłowie mogą przejąć. Bo to nie jest tak do końca jak mówi pan 

minister, z całym szacunkiem, bo każdy wniosek, nawet partii, posłów, którzy nie 

weszli do Sejmu, a podpisali się, mogą przejąć inni. I teraz bardziej chodzi… o tym 

dyskutowaliśmy też przy tej sprawie, jak informować posłów, bo to jest bardziej 
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materia regulaminowa, które postępowania zostały zawieszone. Bo rozumiem, że 

prezes Trybunału,  i tego nie mamy w ustawie, i tutaj myślę, że powinniśmy to… że 

powinniśmy doprowadzić do takiego rozwiązania, że prezes Trybunału informuje 

Marszałka, które postępowania zostały zawieszone, i to powinniśmy chyba wpisać do 

ustawy jednak, a z drugiej strony Marszałek Sejmu, ale to już jest materia 

regulaminowa, powinien w jakiś sposób poinformować posłów jakie postępowania są 

zawieszone, po to żeby mogli się skrzyknąć i te 50 podpisów zebrać i dalej 

nadać…(głosy z sali poza mikrofonem) Proszę? Tak, ale to już uznaję, żebyśmy 

łącznie, bo to jest jednak spójne ten 70, 71, 72 spójne trzy artykuły, żebyśmy je łącznie 

omówili. 

I teraz do pana mecenasa się zwrócę o tę informację przez prezesa, które postępowania 

zostały zawieszone, powinno to być w którym miejscu, według pana? W 71 raczej.. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Znaczy uczestnicy postępowania taką informację na pewno otrzymają na podstawie 

przepisów ogólnych, natomiast czy powinien być przepis szczególny, który by 

nakładał na prezesa zawiadamianie Marszałka… 

Przewodniczący: 

Wydaje się, że tak, bo Marszałek nie śledzi wszystkich postępowań. 

(głosy z sali poza mikrofonem) Proponowałbym rzeczywiście taką regulację, że prezes 

informuje Marszałka Sejmu o postępowaniach zawieszonych w trybie… tak.. dobrze, 

proszę pan profesor Tuleja. 

Sędzia Piotr Tuleja: 

To jest oczywiście jakieś tam rozwiązanie, tylko, że w tej chwili jest ogólna taka 

reguła procesowa, że jak się zawiesza postępowanie to się wydaje postanowienie o 

zawieszeniu. I to postanowienie jest wysyłane wszystkim uczestnikom postępowania. 

No nie wiem czy jest  potrzeba informowania organu, który nie będzie uczestnikiem 

postępowania o takim czymś, no bo jeżeli ci uczestnicy będą wiedzieć, no to oni maja 

tę świadomość, że postępowanie jest zawieszone, jak chcą popierać dalej to 

postepowanie w myśl tych przepisów, to muszą albo złożyć ponownie podpisy, jak się 

nie znajdą w Sejmie, to muszą szukać… 

Przewodniczący: 
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Ale panie profesorze, to mogą być inne osoby. Inne osoby…. proszę pan poseł Dera. 

Poseł Andrzej Dera: 

Wydaje się, że decyzje o zawieszeniu w tym wypadku warto byłoby zapisać w ust. 3, 

że wtedy przewodniczący Trybunału zawiadamia, czy tam prezes Trybunału 

zawiadamia Marszałka Sejmu o postanowieniach o zawieszeniu. I wtedy ta informacja 

jest publiczna, jest ten obowiązek, i każdy by tam… mogą powstać nowe kluby, bo to 

nie jest tak, że… nowe koalicje mogą tworzyć nowe kluby itd.  

W tym wypadku publiczna wiadomość w Sejmie o tym, że te i te postępowania 

dotyczące takiej i takiej sprawy są zawieszone, jest o tyle istotna, że dalej art. 72 mówi 

o tym, że można podjąć konkretne czynności, żeby z tego zawieszenia wyjść, a jak 

ktoś nie podejmie, no to one de facto stają się już wtedy bezprzedmiotowe, ale żeby to 

było skuteczne, to moim zdaniem ten obowiązek trzeba nałożyć. Żeby ta informacja 

mimo wszystko, mimo tego co przed chwilą pan sędzia mówił o tym, że strony są 

informowane, ale w momencie kiedy mamy nowe rozdanie, tak to nazwiemy, czy 

nową kadencję Sejmu, to zupełnie to się zmienia. To wszystko może ulec zmianie, 

więc uporządkowanie, zapisanie, i nadanie obowiązku, żeby prezes poinformował 

Sejm o tym, że takie i takie postępowania zostały zawieszone, wydaje się tutaj tylko 

pomocne a mało uciążliwe dla prezesa. 

Przewodniczący:  

Dobrze, dziękuję bardzo. 

Pan poseł Piotrowicz, bardzo proszę. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Ja chciałbym się zastanowić, bo w tej chwili sprawa była prosta. Skończyła się 

kadencja Sejmu i Senatu, i w związku z tym postępowania były definitywnie 

kończone, bo nie było dyskontynuacji. A teraz prezes Trybunału będzie musiał 

dokonywać analizy, którzy posłowie, senatorowie są… 

Przewodniczący: 

Nie, nie, inaczej. W ten sposób, że dzisiaj jest tak, że wszystkie… jest dyskontynuacja, 

wszystkie projekty z tej kadencji zostają skasowane. A teraz zależy nam na tym, żeby 

te, które posłowie przestali być posłami, które są zawieszone w tym trybie, żeby 
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prezes, no to jest pewna praca dla pana prezesa, że musi wykonać pracę i zanalizować 

które są zawieszone. 

Poseł Stanisław Piotrowicz: 

Chodzi o techniczny aspekt… 

(głosy z sali poza mikrofonem) 

Przewodniczący: 

No tak, ale nie dostaje ich zbiorczo…  

Poseł Andrzej Dera: 

Jeszcze tylko tutaj wytłumaczę, bo chodzi o to, żeby w okresie zawieszenia była 

formalna możliwość podjęcia każdego zawieszonego postępowania przez nową grupę 

posłów. Tu nie chodzi o to, czy ktoś się dostał do Sejmu czy nie, bo w tej chwili 

sytuacja jest taka, skończył się Sejm, nie ma wniosku w Trybunale.  

W tej chwili mamy tak, ta konstrukcja umożliwia takie coś. Są wnioski, w związku z 

końcem kadencji one z mocy prawa zostaną zawieszone, prezes poinformuje o tym 

nowy Sejm, że są zawieszone, i mamy 6 miesięcy na podjęcie tych wniosków. Jeżeli 

nowa grupa posłów… tych, których sama złożyła, chce dalej je kontynuować, to je 

podpisuje, i one są podjęte. Tylko te, których żaden z możliwych klubów nie podejmie 

żadnych działań, to one po wygaśnięciu tego terminu, krótko mówiąc trafiają do kosza 

i tylko one nie zostaną podjęte. 

A te, których wyrażą swoją wolę, dalej są procedowane przez Trybunał. Żaden nowy 

termin tylko jest kontynuacja tego co było do tej pory. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Krótko. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Dobrze, jeśli można… natomiast my, ja osobiście stoję na stanowisku, że to nie może 

być tak, że różnicujemy, a jak spośród tych 50 nie weszła jakaś partia konkurująca, i 

oni nie będą zainteresowani, nie podejmą. My tutaj w propozycji wprawdzie do 72 

artykułu mówimy, że jeśli nie zgłosi się nikt kto chciałby kontynuować, to z urzędu 

Marszałek wyznacza reprezentanta Sejmu i tyle. 

Przewodniczący: 

Dobrze, dziękuję, jeszcze się zgłaszał pan mecenas Sadłoń, proszę panie mecenasie. 
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Legislator Przemysław Sadłoń: 

Chciałem się odnieść do jednej kwestii, tak jak już pan sędzia Tuleja wskazywał, 

marszałek Sejmu w odniesieniu do spraw, które dotyczą ustaw, jako uczestnik 

postepowania, taka informację otrzyma, więc kwestią ewentualną do uregulowania 

pozostaje jak rozdystrybuuje tę informację, natomiast wydaje się, że jest to materia 

regulaminowa a nie materia ustawowa. Rzeczywiście pytanie  powstaje co zrobić z 

takimi sprawami, w odniesieniu do których inicjatorem jest grupa posłów, a które 

dotyczą rozporządzenia, zaskarżanego rozporządzenia, bo wtedy Sejm jako uczestnik 

nie dostanie takiej informacji. 

Przewodniczący: 

Jestem za tym, żeby była to zbiorcza, jedna informacja, a nie poszczególne 

postanowienia do poszczególnych spraw, ale proszę, pan prezes Rzepliński. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, otóż po wyborach, może się okazać, 

że grupa posłów, która, czy grupa senatorów, którzy złożyli wniosek do Trybunału 

wygrywa wybory, i o wiele krócej, szybciej i taniej, i też Trybunał z przyjemnością to 

przyjmie do wiadomości, wycofuje wniosek. Im szybciej się umarza postępowanie i 

szybciej można uchwalić ustawę, która będzie zgodna z intencją grupy posłów czy 

grupy senatorów we wniosku przedłożonym do Trybunału. 

Przewodniczący: 

Dobrze, czy w takim razie panie mecenasie możemy dopisać ten ustęp trzeci o tym, ze 

prezes informuje Marszałka Sejmu o postępowaniach zawieszonych? Możemy. Czy 

jesteśmy w stanie na czwartek przygotować tę poprawkę? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Myślę, że tak. 

Przewodniczący: 

Dobrze, panie prezesie, bardzo proszę. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Tu mi słusznie pan minister Graniecki podpowiada, że to możemy wprowadzić do 

regulaminu Trybunał. 

Przewodniczący: 
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Znaczy to państwo i tak wprowadzicie do regulaminu, my wprowadzimy do ustawy i 

też wprowadzimy do regulaminu Sejmu. Raczej to techniczna czynność… w 

regulaminie Sejmu my musimy później wprowadzić co Marszałek zrobi z tym, że 

Marszałek informuje o tym i tak dalej, w jaki sposób. Ale to już zostawmy. Proponuję 

żebyśmy w tym momencie przerwali posiedzenie i w czwartek godz. 14.15 serdecznie 

zapraszam. I od 71, i proponuję, proszę żebyśmy się przygotowali na co najmniej 3 

godziny dyskusji. 

 


