
Stenogram posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590) 

w dniu 19 marca 2015 r. 

 

Przewodniczący poseł Robert Kropiwnicki: 

Witam państwa  bardzo serdecznie. Rozpoczniemy posiedzenie podkomisji, witam 

pana prezesa, panów profesorów, panów ministrów, bardzo serdecznie, i 

rozpoczynamy… znaczy zakończyliśmy wczoraj na… proszę. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

(głos poza mikrofonem) 

Przewodniczący: 

Piętnaście po której? Po piątej…  Dobrze, dziękuję, przyjąłem to do wiadomości. I 

zakończyliśmy wczoraj na artykule 109… nie, 113, po rozdziale 8. Dobrze, ale tu 

jeszcze pan poseł Dera zgłasza, że chciał do art. 102. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ja chciałbym jeszcze wrócić do art. 102 i dodać ust. 2. Bo art. 102 w tej chwili zapis 

jest taki, i to by zostało jako ust. 1. Przedmiotem rozstrzygnięcia może być czynność 

prawodawcza lub treść aktu normatywnego albo jego części. Dodać ust. 2, żeby był 

zapis ustawowy tego co jest praktyką Trybunału Konstytucyjnego. Otóż w Trybunale 

Konstytucyjnym mamy wyroki zakresowe, mamy wyroki interpretacyjne, i to dzieje 

się poprzez praktykę utrwaloną przez Trybunał. Wielokrotnie byłem w Trybunale i 

były zakresowe i były interpretacyjne i kwestie dotyczące pominięcia, żeby był zapis 

po prostu ustawowy. Ja tu mam na piśmie wraz z uzasadnieniem, żeby był zapis taki: 

Orzekając o treści aktu normatywnego lub jego części Trybunał może także 

rozstrzygnąć o określonym rozumieniu aktu normatywnego lub jego części, to są te 

interpretacyjne. O jego rozumieniu czyli interpretacyjne, w zakresie treści 

normatywnej wyrażonej w akcie normatywnym lub jego części. I trzecie, treści 

normatywnej brakującej w akcie normatywnym lub jego części. Czyli te pominięcia 

ustawowe, które funkcjonują. Żeby to było już nie w oparciu o praktykę tylko w 
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oparciu o ustawę. I taką poprawkę chciałbym wnieść i miałbym prośbę o to, żebyśmy 

to rozstrzygnęli.  

Przewodniczący: 

Zastanawiam się nad tym sformułowaniem: o określonym rozumieniu, czy to jest 

jasne, panie mecenasie? 

Legislator w Kancelarii Sejmu Przemysław Sadłoń: 

Ja tej poprawki wcześniej nie widziałem, więc trudno mi jest się teraz tak na gorąco z 

odsłuchu na jej temat wypowiadać. Znaczy ja bym zaproponował taki sposób 

postępowania, jeżeli co do istoty państwo by uznali, że ta poprawka znajduje 

uzasadnienie, możemy przyjąć. Natomiast jeżeli jeszcze jakieś takie kwestie, no stricte 

redakcyjne by się pojawiły, to my byśmy na kolejnym posiedzeniu, bo pewnie takie 

czyszczące jeszcze posiedzenie państwo przewidują, byśmy je zgłosili.  

Natomiast jeżeli chodzi o meritum, znając praktykę w tym zakresie i absolutnie nie 

negując, bo jest to też w pewnym sensie kwestią merytoryczną i to powinno 

pozostawać poza ocena Biura Legislacyjnego, to rekomendowałbym przedłożenie tej 

poprawki do zaopiniowania takiego no stricte pod tym kątem. Pojawiają się 

wątpliwości w doktrynie na tym tle, więc no jest to kwestia myślę, że.. czy te spory 

doktrynalne w tym zakresie są kwestią, która jest dosyć powszechnie znana, więc 

myślę warto byłoby też aby jakieś ekspertyzy prawne stricte pod tym kątem się 

pojawiły, jeżeli państwo oczywiście uznają, że należy wprowadzić to do Trybunale 

Konstytucyjnym. 

Przewodniczący: 

Panie pośle, chciałem zaproponować, żebyśmy nie rozstrzygali może tej poprawki w 

tym momencie, w związku z tym, że ona teraz wpłynęła tylko żebyśmy razem jak 

będziemy mieli te, które mamy zawieszone, czyszczące, żebyśmy wtedy ją rozpatrzyli 

po prostu, bo to, żebyśmy się już teraz nie cofali, dobrze? Czyli wrócimy do art. 102  

na tym posiedzeniu jak będziemy rozpatrywać już wszystkie poprawki czyszczące, te 

co mamy zawieszone… Czyli rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie od tytułu 

rozdziału 9 przed art. 114. 

Czy są uwagi co do treści tytułu rozdziału 9? Jeżeli nie ma, uznaję, że przyjęliśmy  

tytuł rozdziału 9. Dziękuję bardzo. I artykuł… proszę panie mecenasie. 
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Legislator Przemysław Sadłoń: 

Panie przewodniczący rozdział 9  on już został rozpatrzony na poprzednim 

posiedzeniu, jeżeli chodzi o szczegółowe uwagi, to taka uwaga z naszej strony została 

zgłoszona do art. 114, państwo uwzględnili tę uwagę, więc dzisiaj należałoby 

rozpocząć rozpatrywanie od rozdziału 10. 

Przewodniczący: 

Przepraszam bardzo, ja wczoraj nie korzystałem ze swoich materiałów, tylko z 

pożyczonych  i dlatego nie miałem zaznaczone w którym miejscu przerwaliśmy, 

przepraszam bardzo. Dobrze, już w takim razie…tytuł rozdziału 10. 

Czy są uwagi? Proszę pani profesor Pawłowicz. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Mam akurat nie do tytułu, tylko zgodnie ze zgłoszoną poprawką proponujemy 

skreślenie całego rozdziału 10 łącznie oczywiście z tytułem, dlatego, że ten rozdział w 

swej treści reguluje materię ustawową i wchodzi, przyznaje na przykład panu 

marszałkowi Sejmu prawo do określania, uznaniowość… z przyczyn czasowego 

złożenia u prezydenta z urzędu, mamy tutaj kompetencje istotne dla marszałka 

dotyczące prezydenta, jest tutaj art. 118, który nie przewiduje udziału reprezentanta 

prezydenta w całej procedurze złożenia go z urzędu. Art. 119 doprecyzowuje w sposób 

naszym zdaniem niedopuszczalny, dlatego, że w Konstytucji w ogóle nie ma 

upoważnienia ustawowego, żeby rozwijać w ustawie zwykłej te procedury. I naszym 

zdaniem należałoby raczej najpierw doprecyzować postanowienia konstytucyjne, 

przewidzieć uprawnienia i dla marszałka i szczegółowo już potem dla Trybunału 

Konstytucyjnego. I przewidzieć w ogóle podstawę ustawową dla dalszego 

doprecyzowania zwłaszcza kryteriów czasowego złożenia z urzędu. 

Tym bardziej, że artykuł 117 projektu, mówi, przyznaje Marszałkowi Sejmu, we 

wniosku, w sprawie stwierdzenia przeszkód w sprawowaniu urzędu, wskazuje ten 

Marszałek Sejmu okoliczności, które przejściowo uniemożliwiają prezydentowi 

sprawowanie urzędu. To jest absolutnie materia ustawowa, to nie można ustawą 

przyznać takiej kompetencji Marszałkowi Sejmu i żeby tu już najważniejsze sprawy, 

jest to krótko mówiąc materia ustawowa, przepraszam konstytucyjna, nie ma 

upoważnienia ustawy, jak na przykład mamy przy regulacji statusu Trybunału 
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Konstytucyjnego  odesłanie do uregulowania szczegółów w ustawie, tutaj nie ma tego 

i uważamy, że jest to niedopuszczalne wkroczenie zwykłego ustawodawcy w materię 

konstytucyjną. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję bardzo, pamiętam, że my prowadziliśmy bardzo szeroką i głęboką dyskusję 

na tym takim posiedzeniu przy którym… przy omawianiu całości ustawy i tam mamy 

kilka wniosków, które skutkują poprawkami do art. 118. 

Ale ja oczywiście tę poprawkę poddaję pod głosowanie, żeby nie prowadzić 

ponownego sporu więc kto jest za poprawką… proszę 

Poseł Andrzej Dera: 

Tak, dokładnie ten art. 131 jest dosyć precyzyjny on tam jakby podaje… w 

Konstytucji jest zapisane co się dzieje jeżeli prezydent przejściowo nie może 

sprawować urzędu, i to jest cała procedura jest opisana w Konstytucji i chyba dosyć 

tak, z tego co ja przeczytałem, to jest zrozumiały sposób i jest teraz pytanie takie, 

dlaczego my w ustawie, i co my w ustawie jakby doprecyzowujemy, czy coś jest 

niezrozumiałe, czy coś trzeba zmienić, bo tu wyraźnie napisane jest: jeżeli Prezydent 

nie może sprawować, zawiadamia Marszałka, który przejmuje obowiązki, tak? 

W momencie gdy Prezydent nie jest w stanie zawiadomić Marszałka, wówczas o 

stwierdzeniu rozstrzyga Trybunał na wniosek Marszałka Sejmu. I rozstrzygamy ten 

moment. W momencie którym… i teraz w ustawie jakby wpisujemy coś co jest 

niezrozumiałe, albo czego …. 

Przewodniczący: 

Szczegółową procedurę, panie pośle. Godzinę, uczestników postępowania, kogo się 

zawiadamia, to doprecyzowujemy tak, żeby było krok po kroku, żeby nie było 

żadnych wątpliwości, bo zwracam uwagę, że to jest no jedna z najważniejszych 

ustrojowych rzeczy w państwie, czyli złożenie z urzędu najwyższego przedstawiciela 

Rzeczypospolitej. 

A więc to musi być też… 

(głosy z sali poza mikrofonem) 

W sposób naturalny organizację pracy Trybunału określa ustawa. Tak odsyła 

Konstytucja. 
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Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Ale tutaj regulujemy kompetencje Marszałka Sejmu, reprezentację Prezydenta. 

Przewodniczący: 

Ja chciałem tylko przypomnieć, że my naprawdę prowadziliśmy na ten temat bardzo 

szeroką i głęboką dyskusję. Ok. dwóch godzin rozmawialiśmy o tym i mamy 

szczegółowe poprawki też w tym zakresie. Nie chciałbym żebyśmy powtarzali tą 

dyskusję, chyba, że się pojawią jakieś nowe szczególne okoliczności. Ale proszę pan 

mecenas Sadłoń. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Dziękuję bardzo, jeżeli chodzi o podstawy w Konstytucji to wydaje mi się, że 

ustrojodawca formułując w art. 131 regulację odnoszącą się właśnie do orzekania 

przez Trybunał Konstytucyjny, a więc określając, że jest określone postępowanie 

przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej materii, no na mocy art. 197, który to artykuł 

wskazuje, że w ustawie należy określić tryb  postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, a więc także w tej kwestii, bo jest to niewątpliwie postępowanie 

przed Trybunałem Konstytucyjnym w określonej sprawie, dał ustawodawcy zwykłemu 

podstawy do szczegółowego określenia właśnie trybu w tym zakresie. 

Przewodniczący: 

Dla mnie jest to też oczywiste, że… 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

I w projekcie znalazły się takie, no bym powiedział no stricte trybowe kwestie… 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

No dobrze, ale to proszę pana to niech pan powie jak się ma do trybowych kwestii, 

kiedy w art. 117 Marszałek Sejmu ma wskazać okoliczności przejściowo 

uniemożliwiające. Nie ma w Konstytucji wymienionych okoliczności przejściowo 

uniemożliwiających. Są takie, które akurat: śmierć, zrzeczenie się z urzędu, czyli 

ostatecznie schodzący… natomiast jakie ona kryteria ma wskazać… 

Przewodniczący: 

Ale, pani poseł, to dotyczy przede wszystkim przesłanek. 

Poseł Andrzej Dera: 

Przejściowych, 131, ten pierwszy ustęp. 
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Przewodniczący: 

Art. 131 Konstytucji… 

Poseł Andrzej Dera: 

Jeżeli Prezydent nie może przejściowo sprawować urzędu zawiadamia o tym 

Marszałka, i wtedy on jakby z Konstytucji wynika, że pełni funkcje Prezydenta. 

Ale gdy Prezydent nie może zawiadomić Marszałka, gdzieś tam przebywa.. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Rozumiem, ale jakie, panie pośle a jakie to są przejściowe? 

Przewodniczący: 

Dobrze, proszę państwa jest wniosek… 

Poseł Andrzej Dera: 

Nie stałe. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

Konstytucja nie formułuje a my tutaj do ustawy, a w 117 upoważniamy Marszałka 

Sejmu do wskazania, do nazwania, które uniemożliwiają, tu jest duże pole do 

manewru i właściwie dowolności. 

Przewodniczący: 

Chciałem jednak poddać poprawkę pod głosowanie… 

Poseł Andrzej Dera: 

Czyli poprawka, żeby wykreślić całe.. 

Przewodniczący: 

Jest poprawka, cały rozdział X, i taka jest poprawka i ona wpłynęła, więc proponuję, 

żebyśmy ją przegłosowali. 

Kto jest za tą poprawką proszę o podniesienie ręki? Dwa głosy. Kto jest przeciw? 3 

głosy, kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Poprawka nie uzyskała 

większości. Dziękuję bardzo. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 

To panie pośle mogę już iść, bo ja co do reszty nie wnoszę zastrzeżeń. 

Przewodniczący: 

Dobrze, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo za udział i za sympatyczną dyskusję. 

Poseł Krystyna Pawłowicz: 
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A my się przeprosiliśmy z panem posłem Derą, tak, żeby pan wiedział. 

Przewodniczący: 

Bardzo się cieszę, że się udało rozwiązać tę wczorajszą sytuację. Dziękuje bardzo i 

gratuluje państwu takiego poważnego podejścia do sprawy. 

Art. 117. Czy są uwagi do art. 117? Jeżeli nie ma uwag, to proponuję przyjęcie art. 

117. 

Dziękuję bardzo, przyjęliśmy art. 117. Art. 118 tu mamy poprawkę, toczyliśmy bardzo 

szeroką dyskusję, i jeżeli mógłby pan mecenas krótko ją uzasadnić tę poprawkę i 

przypomnieć tezy z naszej dyskusji, bo rozumiem, że ta poprawka jest to wniosek z 

naszych dyskusji. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Tak poprawka, która znajduje się w zestawieniu ona konsumuje te kierunki, które 

wypływały z dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu. Ust. 1 nie ulega zmianie i 

zgodnie z ust. 1 Trybunał rozpoznaje wniosek w określonym czasie, to jest 24 

godziny. Ust. 2 też jest powtórzeniem ustępu czy regulacji zawartej w projekcie, 

natomiast on został… w projekcie jest to ust. 3, w poprawce jest to ust. 2. Kolejne 

ustępy stanowią już pewne novum w porównaniu z projektem. Ust. 3 rozszerza katalog 

uczestników postępowania. W projekcie takimi uczestnikami, według 

wnioskodawców powinni być: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego i Prokurator Generalny. To porównanie już na pierwszy rzut oka 

wskazuje, że katalog został poszerzony o szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. 

Nowością jest także przesądzenie, jednoznaczne wskazanie co oznacza pojęcie 

uczestnik postępowania, i czy dopuszczalne jest zastępstwo, czy krótko mówiąc 

wskazanie przedstawiciela dla poszczególnych uczestników. I tego dotyczą ust. 4 i 5. 

Zgodnie z ust. 4 uczestnik  w wyjątkowych sytuacjach może wskazać swojego 

przedstawiciela, natomiast zasadą powinno być uczestnictwo osobiste krótko mówiąc. 

I ust. 5 wskazuje, kto właśnie w tych wyjątkowych sytuacjach, kiedy uczestnik nie 

może brać udziału osobiście w rozprawie, kto może być przedstawicielem 

poszczególnych podmiotów z ust. 3. 

Przewodniczący: 

Myślę, że to jest jasne czy ktoś z państwa ma uwagi? 
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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński: 

Co do czasownika mam pytanie, brać czy wziąć, bo brać oznacza, że w ogóle, a może 

w jednym czasie jednego posiedzenia nie móc wziąć udziału ale przyjeżdża do 

Warszawy i może wziąć udział. 

Przewodniczący: 

Żeby zastąpić słowo „nie może brać” „nie może wziąć udziału”. Rozumiem, dobrze 

dziękuję. Pan prezes Biernat, proszę. 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat: 

Ja mam tylko taką wątpliwość konstytucyjna, którą chciałem państwu posłom poddać 

pod rozwagę. Rozumiem racje tego ust. 5 dotyczącego przedstawicieli tych organów. 

Natomiast moja wątpliwość dotyczy tego, czy powinno się wprowadzać możliwość 

ustanowienia takiego przedstawiciela dla Marszałka Sejmu. Jeżeli Marszałek Sejmu 

jest inicjatorem tego postępowania według Konstytucji, to jednak dobrze by było, żeby 

Marszałek Sejmu nie mógł być tutaj zastępowany. 

Przewodniczący: 

Dyskutowaliśmy o tym, pamiętam tę debatę. Dyskutowaliśmy ponieważ to jest ta 

sytuacja którą też musimy przewidzieć, że coś się wydarzy po drodze z Marszałkiem 

Sejmu. Proszę, pan prezes Rzepliński jeszcze. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Jeszcze jedno, patrzę na te punktu od 1 do 5 ust. 5, to no ja bym osobiście wolał, że 

jeżeli nie ma osobiście Marszałka, czy Pierwszego Prezesa czy Prokuratora 

Generalnego, czy Szefa Kancelarii, to tylko jednego, i że to nie będą uczestniczy 

złożeni  tylko z zastępców.  

Przewodniczący: 

No, ale tego się nie da wykluczyć. 

Znaczy tu naprawdę musimy być przygotowani na różne okoliczności. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Ale to demobilizuje, taka treść. 

Poseł Andrzej Dera: 

Nie, no zasada jest, że jest osobiście, jeżeli nie może brać udziału w rozprawie może 

wyznaczyć swojego przedstawiciela… 
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Przewodniczący: 

 Znaczy jako wątpliwość przyjmuję, ale uważam, że naprawdę tu powinniśmy iść 

takim szerokim zakresem żeby w sytuacji nadzwyczajnej, którą jednak musimy sobie 

też wyobrażać nie byłoby takich wątpliwości. 

Pan minister Łaszkiewicz, bardzo proszę. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Ja mam jeszcze pewną wątpliwość czy tak ważna kwestia jak złożenie Prezydenta z 

urzędu, bo właściwie to tak wygląda, jeżeli Prezydent nie może, czy nie powinno 

jednak być to pokazane poprzez rozprawę transparentną. Natomiast jeżeli to jest, ja się 

cały czas nad tym zastanawiałem. Jeżeli mamy w tej dwójce – Trybunał rozpoznaje 

wniosek na rozprawie z wyłączeniem jawności w tak ważnej kwestii, czy nie będzie to 

rodziło jakichś wątpliwości, ale to państwo się… 

Poseł Andrzej Dera: 

Z czego wynika ten brak jawności? 

Przewodniczący: 

Znaczy ja rozumiem to, bo to mogą być bardzo wrażliwe i drażliwe sprawy. Bo to 

może być stan chorobowy, mogą być też sprawy tajne wagi państwowej załóżmy. 

Poseł Andrzej Dera: 

… wtedy i tak Trybunał powie, że po rozprawie poda przyczynę… wypadałoby podać. 

Może by trzeba było dopisać w tym momencie, że podaje do publicznej wiadomości 

przyczynę… 

Przewodniczący: 

Ale, nie, nie.. ale ogłoszenie orzeczenia następuje publicznie. 

Poseł Andrzej Dera: 

…nie, nie ogłoszenie, tylko, że na przykład, jak to tam żeśmy mówili, że przestaje być 

prezydentem… 

Przewodniczący: 

Złożenie z urzędu. 

Poseł Andrzej Dera: 

Złożenie z urzędu, tak, ale to jest, że składa z urzędu… Natomiast żeby, pytanie czy to 

jest możliwe. Bo ja bym, jeżeli tak, jeżeli jest utrzymujemy, że nie jest postępowanie 
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jawne, bo to tak jak powiedziałeś Robert, no mogą być sytuacje roztrząsane załóżmy 

choroba psychiczna, nie każdy musi w szczegóły wchodzić. Trybunał robi to na 

posiedzeniu niejawnym, ale w sentencji powinien podać, że zrzeka z podaniem jednak 

przyczyny, z uwagi na chorobę psychiczną. Jakby już nie wchodząc w szczegóły 

jednostek chorobowych, tylko stwierdza, że jest to zrzeczenie się… złożenie z urzędu, 

to słowo mi ucieka, z podaniem przyczyny.  

Przewodniczący: 

Proszę, pan mecenas Sadłoń. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Szanowni państwo, no tej procedury nie należy utożsamiać z procedurą złożenia 

Prezydenta z urzędu. Znaczy to są zupełnie dwie różne procedury. W tym przypadku i 

te przepisy, które państwo teraz rozpatrują – tak, jest to kwestia czy przypadek kiedy 

Prezydent, ze względów,  trudno je wskazać jednoznacznie, ale wpisane w to jest 

pewna tymczasowość, tymczasowo nie może pełnić urzędu, wówczas obowiązki 

Prezydenta w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Trybunał są powierzane 

Marszałkowi. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Żeby nie zrobić z tego spektaklu dla gawiedzi. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Regulacje dotyczące ogłaszania orzeczenia, te, które państwo wcześniej już przyjęli, 

oczywiście będą miały zastosowanie także do tego postępowania. Natomiast to, że 

rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności, to był to przepis, który już był zawarty 

w projekcie, w pierwotnym przedłożeniu, tutaj ta propozycja Biura Legislacyjnego, 

ona jedynie no powtarza w tym zakresie tę regulację. 

Przewodniczący: 

Dobrze, więc proponuję, żebyśmy przyjęli art. 118 w wersji z zestawienia z poprawką 

91, która tak naprawdę nadaje nowe brzmienie całemu art. 118. 

Czy jest sprzeciw? 

Poseł Andrzej Dera: 

Mam jedną wątpliwość. Nie wiem czy do końca to jest w porządku. Bo mamy tak, że 

ma uczestniczyć osobiście, jak nie może to mówimy, że upoważniony przez te osoby 
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wymienione przedstawiciel, a potem dodajemy w ust. 6 – ale nieobecność nie 

wstrzymuje rozpoznania wniosku. Więc w tym momencie jest to pytanie natury 

logicznej. Zastanówmy się teraz, skoro nikt nie musi przyjść. 

Przewodniczący: 

Ale chodzi o to, żeby nie blokować też w ten sposób. 

Poseł Andrzej Dera: 

Właśnie nie, ja bym to zostawił, że nieobecność na rozprawie nie wstrzymuje 

rozpoznania wniosku, ale w tym momencie jaki jest sens… (głosy z sali poza 

mikrofonem) Dokładnie… 

Przewodniczący: 

Ale to na tym też polega, że musimy dać możliwość Trybunałowi procedowania, żeby 

z jednej strony dać możliwość, że w sytuacjach ekstremalnych dajemy możliwość 

przedstawicieli, że jest jakiś zastępca (głosy z sali poza mikrofonem) Tak, tak, tak. No 

ale cały ten rozdział jest taki na wypadek. Więc dlatego proponuję, żebyśmy to 

przyjęli w wersji z zestawienia poprawek, poprawki 91. Czy jest sprzeciw wobec 

przyjęcia tej wersji art. 118? Jeżeli nie ma, dziękuję, przyjęliśmy art. 118.  

Art. 119, tu również mam poprawkę panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

To jest poprawka techniczno-legislacyjna. Proponujemy aby nie powtarzać w ust. 1 

sformułowania okoliczności, które przejściowo uniemożliwiają, nie będę go w całości 

może przytaczał, tylko odesłać do art. 117, który tą formułą się posługuje. W ten 

sposób zapewniamy spójność pomiędzy przepisami. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 119? 

Jeżeli nie ma proponuję go przyjąć. Dziękuje bardzo, przyjęliśmy art. 119. 

Art. 120. Tutaj również jest poprawka, panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Znaczy to jest bardziej wątpliwość i naprzeciw tym wątpliwościom wychodzi 

propozycja poprawki. Chcielibyśmy się upewnić, bo nie do końca wybrzmiewa to z 

ust. 1 art. 120, rozumiemy, że w postępowaniu wydaje się dwa postanowienia. Znaczy 

jedno postanowienie dotyczy stwierdzenia przeszkody, drugie postanowienie to jest 
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postanowienie dotyczące powierzenia wykonania obowiązków. Jeżeli potwierdzają, no 

to jest głównie pytanie do adresatów tego przepisu, to przedstawicieli Trybunału 

Konstytucyjnego. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to wydaje się, że ten przepis powinien 

być sformułowany, wyraz – postanowienie o powierzeniu, powinno być powtórzone, 

tak, aby ten przepis brzmiał – Trybunał wydaje postanowienie o stwierdzeniu 

przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 

postanowienie o powierzeniu Marszałkowi Sejmu, nie dłużej niż na… i ta dalsza część 

przepisu powinna być zachowana, tak, aby bezsprzecznie było wiadomo, że mamy do 

czynienia z dwoma postanowieniami. Chciałem tylko wskazać, że ta wątpliwość 

powstała na tle komentarza pana profesora Sarneckiego do art. 131 Konstytucji. Tam 

profesor Sarnecki wskazuje, że w praktyce mamy do czynienia z dwoma 

postanowieniami Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dziękuję. Panie prezesie. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

No, nie wiem, ja sobie wyobrażam w takiej sytuacji taką treść postanowienia: 

Postanowienie Trybunał stwierdza przeszkodę w sprawowaniu urzędu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej, nazywa tę przeszkodę. To jest punkt pierwszy. I drugi 

punkt tego postanowienia – powierzam Marszałkowi Sejmu nie dłużej niż … i określa 

termin, na tydzień… 

Poseł Andrzej Dera: 

Ale jako jedno postanowienie. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Jako jedno, tak. 

Przewodniczący: 

Czyli to się wydaje rozsądne, przepraszam, że tak poddaję to takiej ocenie, ale nie ma 

potrzeby dwóch postanowień. To może być jeden dokument złożony z dwóch 

punktów… 

Poseł Andrzej Dera: 

Jak gdyby jest konsekwencja. 

Przewodniczący: 
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Ono jest konsekwencją punkt drugi punktu pierwszego  i wydaje się to absolutnie 

naturalne. I dziwne wydaje się tak na zdrowy rozum praktyki, żeby robić z tego dwa 

osobne dokumenty, ponieważ one nie mogą funkcjonować rozdzielnie. 

Więc raczej szedłbym w taką stronę, że to powinno być w jednym dokumencie, a 

nawet bym to wprost, może jakoś trzeba doprecyzować. Panie mecenasie czy to panu 

coś wyjaśnia. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

No to, ta propozycja poprawki jest uzależniona od odpowiedzi na pytanie, czy mamy 

do czynienia technicznie, tak praktycznie z jednym postanowieniem czy z dwoma 

postanowieniami. My bazując na komentarzu do Konstytucji wyszliśmy z założenia, 

że komentarz profesora Sarneckiego jest tutaj zasadny, że w praktyce powinny być to 

dwa postanowienia i w ten sposób sformułowaliśmy ust. 1 w art. 120. Jeżeli państwo 

są przekonani co do tego, że mamy do czynienia z jednym postanowieniem, to przepis 

ust. 1 w art. 120 powinien pozostać bez zmian. 

Przewodniczący: 

To proponuję, żeby to pozostało bez zmian. Tu pamiętam też naszą dyskusję na temat 

tych trzech miesięcy. O możliwości przedłużenia jednokrotnego, i tylko czy to mamy. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Zgodnie z tym co wyjdzie z przebiegu rozprawy z zeznań biegłych, to stwierdzenie 

przeszkody nie może być dłuższe nawet na jeden dzień, musi być ustalone… Ale nie 

dłużej niż trzy miesiące. 

Głos z sali: 

Właśnie chodzi o ten termin 3 miesięcy, czy można ten termin przedłużać, czy trzy 

miesiące i koniec? 

No bo to jest to pytanie, czy ta przejściowa to jest trzy miesiące, sześć miesięcy… 

Przewodniczący: 

Znaczy pamiętam nasza konkluzja z dyskusji była taka, że 3 miesiące z możliwością 

jednokrotnego przedłużenia, tak, żeby łącznie to było nie dłużej niż 6 miesięcy. 

I nie widzę tego w poprawkach, albo czegoś nie doczytuję. Panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 
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Jest w poprawkach, to jest poprawka 95 propozycja dodania 120a w nowym 

brzmieniu, natomiast chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Art. 120 

zakłada, że … czy wskazuje okoliczności w których postanowienie Trybunału traci 

moc. Rozumiem, że w przypadku, gdy te dwa elementy będą przedmiotem jednego 

postanowienia, to nie tyle całe postanowienie utraci moc, tylko w pewnym zakresie. 

No bo postanowienie nie utraci mocy w zakresie stwierdzenia przejściowej 

niezdolności, bo ta była i w tym zakresie postanowienie nie może utracić mocy. 

Przewodniczący: 

Ale to jest chyba oczywiste. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ona nadal istnieje, musi to być stwierdzenie, że ona nadal istnieje. 

Przewodniczący: 

Ale pamiętajmy, że mówimy o takiej sytuacji, w której Prezydent zgłasza i mówi, już 

jestem sprawny, mogę urzędować. Więc to postanowienie nie traci mocy w sensie do 

momentu w którym on faktycznie przejmuje… ono traci w całości, wtedy jak on się 

zgłosi. 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Albo przytomnieje i zgłasza rezygnację. To jest jego akt woli. 

Przewodniczący: 

No tak. Znaczy ono przestanie obowiązywać, może tak, w momencie kiedy Prezydent 

zgłosi gotowość do sprawowania urzędu. I to jest, no nie wiem, czy to… że traci 

moc… ale wydaje się, że to jest zasadne. 

Proszę, pan prezes Biernat. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

Tylko krótko powiem, że w moim przekonaniu, przy tej koncepcji, że to byłoby jedno 

postanowienie, to to również się da obronić, bo proszę zwrócić uwagę na to, że takie 

postanowienie o stwierdzeniu przeszkody, to nie dotyczy tylko momentu stwierdzenia, 

tylko utrzymywania się stanu, w którym Prezydent nie może sprawować tego urzędu. 

Tak, że traci moc, ten stan rzeczy, że prezydent nie jest  sprawny i mocą jego 

oświadczenia, i wtedy dwa te elementy wtedy odpadają, czyli zarówno ta przeszkoda 

jak i zastępowanie Prezydenta przez Marszałka Sejmu. 
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Przewodniczący: 

Panie mecenasie, czy to jest zrozumiałe? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Absolutnie zrozumiałe.  

Przewodniczący: 

A więc proponuję, żebyśmy zostawili artykuł 120 w tej wersji, która jest w druku, w 

projekcie i ust. 1, ust. 2, jeżeli jest to to samo, panie mecenasie proszę o wyjaśnienie 

wątpliwości? Czy ust. 2 też wymaga zmiany? Czy on nie wymaga zmiany? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Wydaje się, że ust. 2 powinien być rozszerzony, ponieważ ust. 2 w brzmieniu z 

projektu on wskazuje okoliczności utraty mocy przez postanowienie. Natomiast jak się 

wydaje nie odnosi się do wszystkich okoliczności, które spowodują utratę mocy tego 

postanowienia. Bo jeżeli w międzyczasie okaże się, że zachodzi któraś z przesłanek 

określonych w ust. 2 art. 131, konkretnie w punktach 1, 2, 4 lub 5, a więc okoliczność, 

która powoduje, jak gdyby wyłącza tę przejściową niezdolność Prezydenta, tylko 

mamy już do czynienia z okolicznościami, które skutkują trwałą niezdolnością, no to 

wówczas to postanowienie także powinno utracić moc. 

Przewodniczący: 

Dobrze, czyli proponuję, żebyśmy zastosowali ust. 2 z poprawki 94. 

Tak? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Natomiast w świetle wyjaśnień dotyczących ust. 1 w art. 120, i uznania,  że mamy do 

czynienia z jednym postanowieniem wprowadzenie do wyliczenia ust. 2 będzie 

musiało być odpowiednio dostosowane, bo w tej poprawce postanowienie jak gdyby 

ono odnosi się do jednego elementu, do powierzenia Marszałkowi Sejmu 

tymczasowego wykonywania obowiązków, w kontekście tej dyskusji i przyjęcia ust. 1 

bez żadnych zmian, no będzie trzeba mówić po prostu o postanowieniu ogólnie bez 

wskazywania, że to w tym zakresie. 

Przewodniczący: 

Tak, że to… ale to już redakcyjnie dostosujemy. Czyli proponuję, żebyśmy przyjęli … 
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Znaczy najpierw tak, przyjmijmy ust. 1, mamy, ust. 2 z poprawki 94, tak? nie ma 

sprzeciwu wobec takiego przyjęcia, dobrze, dziękuję bardzo. I art. 120a na roboczo, 

który mamy w treści poprawki 95. Czy są do niego uwagi? Proszę panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Czy mamy to powtórzenie? Tak.. 

Tak, my ten artykuł sformułowaliśmy zgodnie z dyspozycją podkomisji, natomiast, i 

do tego odnosi się uwaga zamieszczona pod tą propozycją, znaczy mamy wątpliwości, 

czy takie ograniczenie do tylko jednokrotnego przedłużenia, mówiąc kolokwialnie jest 

powiedziałbym rzeczywiście funkcjonalne. Znaczy trudno jest wykluczyć, że 

przeszkoda w dalszym ciągu o charakterze tymczasowym wyjdzie nam poza granicę 6 

miesięcy. 

Znaczy ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie zajdzie przeszkoda, której będziemy 

mogli przypisać cechę przeszkody o charakterze trwałym, dalej będziemy mieli do 

czynienia z przeszkodą o charakterze przejściowy, natomiast ona będzie się 

przedłużała ponad 6 miesięcy. I wówczas powstaje pytanie co wtedy, więc to tylko 

taka wątpliwość. 

Przewodniczący: 

Znaczy my rozstrzygnęliśmy, moim zdaniem w dyskusji tę wątpliwość, że 6 miesięcy 

to jest jakaś niewielka część kadencji, więc … 

Głos z sali: 

To nie ma znaczenia.. 

Przewodniczący: 

Nie, no ma, bo to jest jednak 6 miesięcy i oczywiście … przesłanka przejściowa, utrata 

przytomności może trwać na przykład i rok i dwa. To i cały czas będzie, ale nie 

sprawuje urzędu. A państwo musi mieć mechanizm na to jakiś, żeby mogło 

zareagować. 

To się może zdarzyć, że jest w stanie śpiączki… 

Głos z sali: 

Wtedy już jest trwałe… 

Przewodniczący: 
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Ale właśnie o to chodzi, że dwa razy do sześciu miesięcy mówimy, że to jest 

tymczasowe… a później to już jest trwałe. 

Poseł Andrzej Dera: 

Potem jest już przesłanka do tego, żeby wystąpić o trwałe. Bo trzeba przyjąć jakąś 

cezurę czasową, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby państwo czekało dwa lata, aż 

Prezydent się obudzi. 

Przewodniczący: 

I dlatego uznaliśmy, to już pamiętam tę dyskusję, i tu jestem za tym, żebyśmy przyjęli 

tę wersję 120a. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia 120a? Nie ma sprzeciwu. Dziękuję 

bardzo. 

Tak, to jest naprawdę absolutnie trudna sytuacja. Czyli dodajemy art. 120a, on 

oczywiście będzie miał później normalne brzmienie numeryczne. To przyjęliśmy. 

Dziękuję bardzo. I przechodzimy do rozdziału XI Biuro Trybunału, czy są uwagi co 

do tytułu? Jeżeli nie ma proponuję przyjęcie, dziękuję bardzo. Art. 121. Czy są uwagi 

co do art. 121, jeżeli nie ma proponuję jego przyjęcie. Dziękuję bardzo. Art. 122.  

Proszę pan poseł. 

Poseł Andrzej Dera: 

Ja mam pytanie, bo rozumiem, że to jest zapis jakiejś praktyki. Ja tam jestem 

nauczony, że szef biura to jest osoba, którą powinien powołać prezes, no tak mnie się 

wydaje przynajmniej. A tutaj mamy zapis, że biurem kieruje szef, którego powołuje, 

odwołuje zgromadzenie ogólne na wniosek. Stąd jest to moje pytanie, czym jest 

podyktowane, że szefa biura wybiera zgromadzenie ogólne a nie prezes Trybunału. Ja 

bym był skłonny dać w sposób praktyczny. Prezes odpowiada i nie wiem dlaczego 

zgromadzenie ogólne sędziów ma jakby decydować de facto na wniosek prezesa o 

tym, kto będzie szefem Trybunału, no ja jestem nauczony takiego prostego podejścia. 

Jest ktoś wybrany prezesem, powołuje osobę, która jest w tym momencie 

odpowiedzialna za funkcjonowanie administracyjne tego… w sensie 

administracyjnym… bo nie mówimy… i dlatego się zastanawiam dlaczego sędziowie 

jako forum ogólne ma wybierać szefa biura. To jest takie moje pytanie… 

Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki: 
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… formalnie wyjaśnić to w ten sposób, że w obecnej ustawie w art. 17 ust. 2 jest taka 

formuła, ona funkcjonuje jak dotąd bez zakłóceń, jak dotąd, już lat 14 i nie było tutaj 

wątpliwości. Natomiast mogę ja swoją teraz podzielić się impresją, bo byłem przy 

genezie jak powstawał ten przepis, i w ogóle … bo mam ten zaszczyt, że ja jestem, że 

tak powiem pierwszą osobą, która pełni tę funkcję. Bo tego do roku 2001 nie było 

takiej funkcji. I wówczas no miałem okazję stawać przez Zgromadzeniem Ogólnym, 

no to jest dość mała, ale jakże zacne zgromadzenie 15 sędziów, i tutaj no prezes czuł 

się, ówcześnie jak mówię, chyba lepiej, że miał tak jakby opinię, która była bardziej, 

coś bardziej jak opinia. Prezes proponował moją kandydaturę, zgodnie z tym a 

aprobowało zgromadzenie ogólne. 

Nie było dotąd postulatu żeby to zmienić. To się troszeczkę wiązało może, ja to tak 

szczerze referuje, wiązało z tym, że to było dopiero stabilizowanie czy tworzenie 

takiego stanowiska, urzędu, i trochę były może obawy, żeby to nie było dominacji 

jakiejś, więc żeby to wszyscy sędziowie… Ja nie zabiegam o to, jeżeli ktoś mnie 

zapyta, to ta formuła współpracy jest w porządku. 

Poseł Andrzej Dera: 

Dlaczego ja mam wątpliwości, bo ja rozdzielam, dla mnie sędziowie Trybunału 

zajmują się de facto sprawami orzecznictwa, tak? A sprawami administracyjnymi… 

(głos poza mikrofonem) no dobrze mają określone kompetencje wynikające z ustawy, 

natomiast my mówimy tutaj o funkcji administracyjnej, która de facto z funkcją 

orzeczniczą nie jest związana.  

I mamy też w sądownictwie ten podział nadzoru ministra nad czynnościami 

administracyjnymi, i to wynika z tego takiego ułożenia krótko mówiąc, ja tam jestem 

zwolennikiem prostego, no ale jeżeli to jest tradycja, to ja uszanuję. Ja tylko miałem 

wątpliwości i się pytam. 

Przewodniczący: 

Znaczy ja myślę, że obydwie formuły są poprawne, jest jasno określone, że biuro 

podlega Prezesowi. Czyli szef też podlega, i tutaj nie ma… i tylko rzeczywiście, tu 

myślę, że ze względu na kameralność zgromadzenia można uznać, że to jest możliwe, 

że prezes robi to consensualnie, w drodze porozumienia ze zgromadzeniem. Ale pan 



19 

 

minister Łaszkiewicz chciał zabrać głos w tej sprawie, też proszę, i później pan  sędzia 

Tuleja. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Ja myślę, że to jest troszeczkę jeszcze głębszy problem. Otóż jeżeli byśmy uznali, że 

powołuje szefa Biura Prezes, to byłby pewien ukłon do zmiany w przypadku kiedy 

będzie nowy Prezes. No po prostu. mam prawo powołać a w przypadku Trybunału 

Konstytucyjnego chodzi o taki długi okres stabilizacji. Częste zmiany, ja 

przypominam sobie to, z całym szacunkiem dla pana prezesa i sędziów, ale były 

problemy swojego czasu, pamiętam przecież z prezesami. W poprzedniej kadencji 

przecież była, następowała zmiana prezesa, jeden rezygnował czy został przez pana 

prezydenta Kaczyńskiego, nie pamiętam już, w każdym razie były problemy. No i 

mogłoby się tak zdarzyć, że… i wejść w praktykę, że prezes będzie mówiąc krótko 

powoływał osobę, do której będzie miał tylko on zaufanie. Natomiast jeżeli jest to 

głębsze powołanie, oczywiście minister podlega prezesowi, ale ma tę, że tak powiem 

legitymację od całego, to jest mocniejszy mandat i nowy prezes no jest troszkę w innej 

sytuacji już ustawiony. To tak na gorąco. 

Przewodniczący: 

Panie prezesie? 

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 

Ja myślę, że szef Biura Trybunału Konstytucyjnego to jest coś wielokrotnie 

istotniejszego z punktu widzenia nie tylko funkcjonowania Trybunału 

Konstytucyjnego niż dyrektor sądu, a o to często są jak wiemy konflikty między 

prezesem a dyrektorem. Przy takiej krótkiej kadencyjności prezesów mogą tutaj być 

problemy. Pozycja szefa Biura także ze względu na tytuł urzędowy jaki ma szef Biura 

Trybunału, jest istotniejsza również niż  jest to  w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym i Sądzie Najwyższym. 

Ja myślę, że ze względu na ten taki bardzo specyficzny i, użyję tego słowa elitarny 

diapazon tej funkcji i jego przecież ukształtowanie i przez trzech moich poprzedników 

i przeze mnie w ciągu ostatnich ponad 4 lat. To odbyło się tak, no powiem państwu jak 

to się odbyło, jak zostałem prezesem, przyszedł do mnie pan minister Graniecki i 
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podał mi się do dyspozycji. Moja reakcja była taka: zadałem mu pytanie, czy ja 

wyglądam na idiotę? 

Ja byłem w tej dobrej pozycji, że byłem trzy lata przedtem już sędzią i obserwowałem 

jak funkcjonuje całe biuro i kim jest… mówiłem to parę razy publicznie, obecny szef 

Biura. Natomiast nie miałbym żadnych oporów, bo inaczej taki człowiek nigdy nie 

powinien prezesem zostać, gdybym niewłaściwie oceniał, to nie jest kwestia zaufania, 

to nie jest zausznik, nie miałbym żadnych oporów, żeby powiedzieć – rezygnuje. 

I proszę złożyć rezygnacje. I gdyby wtedy szef Biura nie złożył rezygnacji, to i tak 

przestałby być szefem Biura. Bo właśnie to, co pan przewodniczący zauważył, to jest 

mały sąd. Więc wszyscy w sumie decydują o tym, i stąd bardzo proszę, żebyśmy nie 

popsuli tego co jest dobre. 

Przewodniczący: 

Dobrze, rozumiem w takim razie, to była wątpliwość złożona przez pana posła. 

Proponuję przyjęcie art. 122. 

Jeżeli nie ma sprzeciwu uznaję, że przyjęliśmy art. 122. Dziękuję bardzo. Art. 123. 

Czy są uwagi do art. 123? Jeżeli nie ma proponuję go przyjąć. Dziękuję bardzo 

przyjęliśmy art. 123. Art. 124. Czy są uwagi do art. 124? Proszę, panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Z naszej strony jest propozycja, aby art. 124 przenieść po art. 126. Wynika to z tego, 

że w tej chwili ten artykuł poprzedzają przepisy dotyczące pracowników jak i przepisy 

pracowników następują po nich.  

Wydaje się, że bardziej racjonalne, aby art. 124 będący odesłaniem  do stosowania 

odpowiednich przepisów zamykał sekwencję przepisów, która dotyczy pracowników, 

dziękuję. 

Przewodniczący: 

Dobrze, techniczna czynność, proponuję przyjęcie tego wraz z tą poprawką żeby 

przenieść to na koniec tego rozdziału, znaczy jako przedostatnie. 

Proponuję przyjęcie, dziękuję bardzo. Art. 125 i tu mamy tę uwagę o której wstępnie 

też dyskutowaliśmy dotyczącą korpusu prawników Trybunału. 

Ze względu na to, że raczej unikamy precedensów i tworzenia Korpusu  jako osobnego 

bytu, że tak powiem, w związku z tym proponowałbym, żebyśmy jednak 
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zrezygnowali. Można pozostawić pracownikom Trybunału te uprawnienia, ale nie 

twórzmy bytu. Bo za chwilkę będziemy mieli cały wysyp korpusów wszelakich sądów 

wszystkich i będziemy mieli „Rzeczpospolitą Korpusową”. A w związku z tym bym 

prosił, żeby Biuro Legislacyjne o takie sformułowanie poprawek, żebyśmy 

zrezygnowali ze sformułowania Korpusu Prawników. I proszę pan minister 

Łaszkiewicz, czy pan minister Graniecki? Bardzo proszę panie ministrze. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Bardzo dziękuję, otóż no spieszyłbym pana przewodniczącego, że tak powiem obawę, 

troszeczkę ułagodzić, ponieważ możemy stworzyć Korpus Prawników Trybunału po 

raz pierwszy i ostatni. To jako jedyny Korpus w całym systemie, i to chyba nie grozi, 

że tak powiem powielaniem tego… 

Przewodniczący: 

Absolutnie grozi, proszę mi wierzyć, że znam praktykę tutejszej izby. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

I ma… no tak,  ale Trybunał, jeżeli można, Trybunał, ja oczywiście wiem, że to może 

są takie ogólne bardzo argumenty jak na razie, ale Trybunał jest jeden jedyny i jedyna 

grupa takich ludzi, jedyna taka dość elitarna prawnicza ekspozycja. 

Jeżeli natomiast można, jestem tutaj  upoważniony, żeby zaproponować, jeśli pojęcie 

Korpus Prawników Trybunału jest troszeczkę zbyt daleko idące, to może nazwijmy to, 

bo jakąś nazwę to powinno mieć. Bo chcemy wyodrębnić pewną grupę pracowników, 

jeżeli państwo zgodzilibyście się rozważyć taką kwestię, żeby to się nazywało Służba 

Prawna Trybunału. Wtedy się wyodrębnia Służbę Prawną Trybunału, a to dlaczego, no 

dlatego, że ona jest nie to że uprzywilejowana, to nie jest dobre słowo, ale jest 

preferowana siłą rzeczy w innych ustawach, prawda, które te adwokaci, radcowie 

notariaccy, komornicy, gdzie preferuje się wykonywanie tego typu czynności 

prawniczych również w Trybunale Konstytucyjnym. Co expressis verbis jest w tych 

ustawach szczególnych nazwane. 

Więc prosilibyśmy, i to jednocześnie stabilizuje, mówię to z całym przekonaniem 

właśnie z perspektywy moich lat, jeżeli mogę się na to powołać, stabilizuje tę służbę 

prawną Trybunału. Po 9 latach większość zdecydowana, po 9 latach kiedy kadencja 

sędziego kończy się, czy kilku sędziów, większość zdecydowana zostaje i kontynuuje 
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swoje powinności, swoje obowiązki, rozwija się naukowo jednocześnie. Tylko 

powiem jedną rzecz 55 mamy na dzisiaj takich prawników, to jest grupa naszych 

prawników trybunalskich, spośród nich 36 są doktorami nauk prawnych i doktorami 

habilitowanymi nauk prawnych, trzech jest profesorami nauk prawnych. I pracują, to 

nie są osoby, które się ostatnio pojawiły, tylko to jest jakby również ich dorobek 

równoległy do pracy orzeczniczej, czy współpracy orzeczniczej, bo to jest lepsze 

określenie niż sędziami. Wydaje mi się, że warto to doceniać, dostrzegać, nie 

przesadzać może w hołubieniu, jeżeli ktoś by tak chciał pomyśleć, ale to 

wyodrębnienie ma swoje.. 

Przewodniczący: 

Ale do czego to jest w ogóle potrzebne, panie ministrze? 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

To jest potrzebne do tego, że… i tutaj powiem otwarcie, myśmy trochę wyprzedzili 

rzeczywistość, która się okazała bardzo pozytywna dla nas. Kiedy ten projekt 

powstawał już prace były zaawansowane i objawiały się bardzo szybko, zmian, i 

pewnych preferencji w ustawach – szczególnie. W adwokaturze o radcach, proszę 

zauważyć, że tam są preferencje dla asystentów i współpracowników sędziów już 

uregulowane. Czyli jest to grupa, która już jest wyróżniona.  

Po drugie to chodzi o to, żeby stabilizować to w sensie takim korpusowym, nie mówię 

korporacyjnym. Korpusowym, w dobrym tego słowa znaczeniu, że bycie w jedynym 

Trybunale w naszym państwie, jedynym sądzie konstytucyjnym, bycie w tym zespole 

służby prawnej Trybunału, również  jest jakby pewnym wyróżnieniem także pośród 

innych urzędników państwowych. Wszystkich urzędników szanuję, sam jestem 

urzędnikiem, i wiecie państwo jaka jest regulacja z ustawy o urzędnikach 

państwowych, ona też taka jest statyczna, można nawet powiedzieć anachroniczna, i to 

troszeczkę myślę, że dowartościowuje tę grupę, i bardzo nam na tym zależy jeśli 

podzielicie państwo ten pogląd. To to jest tylko z tego punktu widzenia. Że oni tworzą 

tę służbę prawną Trybunału, mają w związku z tym pewne preferencje, i w celu 

zupełnie no racjonalnym i szlachetnym, niech oni mają to poczucie, że to jest coś 

innego niż urzędnik że tak powiem liniowy w każdym urzędzie, którym to zresztą 

biuro Trybunału jest. Więc to jest coś takiego. 
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Przewodniczący: 

Ja właśnie panie ministrze mówiąc wprost nie bardzo rozumiem tę właśnie koncepcje 

dlaczego należy to jakoś szczególnie wyróżniać. No są to na pewno fachowcy i osoby 

wykwalifikowane, ale to można tak powiedzieć, że jest naprawdę wiele osób, i w 

Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i w Prokuraturze 

Generalnej… wiele osób.. 

I teraz robienie takiej, że tutaj mamy coś wyjątkowego, bo jest to naprawdę aż takie 

szczególne creme de la creme, mnie to, przyznam szczerze, że nie przekonuje. W 

duchu takim, że to jest bardzo zaszczytna, kompetentna… wszystko pełna zgoda. I 

powiem jeszcze państwu dlaczego mam różne wątpliwości, i jak pan minister mówi o 

stopniach i tytułach naukowych, to mamy jedną instytucję, również konstytucyjną 

utworzoną, w której mamy jako zatrudnionych bardzo dużo osób, które porobiło 

stopnie i tytuły naukowe, i niedawno przyszli do nas z tym, że teraz, w związku z tym, 

że pracują na etatach urzędniczych powinni pracować na etatach naukowych.  

Czyli żeby całą tę instytucję właściwie przekształcić w instytucję tak naprawdę 

naukową. I dlatego mówię o pewnej konsekwencji i logice, która u nas niestety w 

Rzeczpospolitej jednak funkcjonuje, i z tym się musimy zgadzać lub nie, no jak ktoś 

bardzo chce, że nagle ta instytucja, o której ja mówię, ja mówię o IPN, to żadna wielka 

tajemnica, większość pracowników chciałaby przejść na etaty naukowe, ponieważ 

zrobili doktoraty lub habilitacje. 

I teraz jak my zaczynamy tak do każdej niewielkiej grupy ludzi, urzędników 

państwowych, no może trzeba po prostu powiedzieć, że w sformułowaniu urzędnik 

państwowy, to powinno być zaszczytne sformułowanie… 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Absolutnie się zgadzam. 

Przewodniczący: 

… a nie dorabiać, że są urzędnicy i tacy super urzędnicy, którzy pracują w różnych no 

takich ekstra korpusach. I ta koncepcja mnie nie przekonuje, że należy tworzyć 

specjalnie wyróżnione grupy urzędników państwowych ponieważ pracują w 

sympatycznych warunkach tak naprawdę. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 
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Jeżeli można panie przewodniczący… no muszę, że tak powiem podyskutować 

chwilę, ma pan rację, ze wszech miar, że urzędnik państwowy to brzmi dumnie, dla 

mnie to ma też wielką wartość, i cieszę się, że podzielamy te same wartości. Proszę 

zauważyć, że… tutaj dygresja, w służbie cywilnej, o której mówi zresztą Konstytucja, 

do której nie zaliczamy my się, owi urzędnicy państwowi, z różnych przyczyn nie 

wchodźmy teraz w to, mamy też rozróżnienie, mamy korpus urzędników 

mianowanych i niemianowanych. Czyli dlaczego mamy mianowanych, ponieważ 

stabilizujemy jakąś kadrę, szanujemy wszystkich urzędników, i ich wszystkich równo 

traktujemy, ale jednak uważamy, że trzeba stabilizować karierę w określonym 

obszarze funkcjonowania administracji, w tym przypadku administracji rządowej. I nie 

chodzi o to, żeby tworzyć odrębne korpusy jako jakieś takie wyspy, tylko, że może 

zastanowić się nad tym, żeby w takim przypadku jak nasz, może jako taki przykład 

pewnego, no nie wiem, zielonej wyspy, prawda.. pokazać, że można stabilizować 

urzędnika – prawnika. Bo to jest szczególna kwalifikacja.  

My dzisiaj w systemie naszym w Trybunale mamy wyróżniona w tabeli 

wynagradzania, w regulaminie wynagradzania, mamy tzw. tabelę B i wszyscy się z 

tym godzą, że to są asystenci i współpracownicy sędziów, którzy mają odrębne 

warunki płacowe, niezbyt wygórowane, to nie są jakieś szczególne preferencje, bo my 

od wielu lat już to budujemy. I pozyskujemy wydaje się nam dobrych, jeśli nie 

najlepszych, po to, żeby im tę karierę również w takiej świadomości takiego korpusu 

czy też służby prawnej stabilizować. I moim zdaniem to ma swoją wartość.  

Nawiązywał pan do Sądu Najwyższego i NSA. Otóż chciałem przypomnieć, że w 

ustawach o obu tych… o Sądzie Najwyższym, bo NSA jest, że tak powiem korzysta z 

tej regulacji, jest odrębna regulacja o biurze orzecznictwa Sądu Najwyższego. Otóż w 

moim mniemaniu, wziąwszy pod uwagę skalę, tam jest 90 sędziów, tu 15. No, 

orzecznictwo to jest zupełnie inna sprawa, ale mówię o skali zorganizowania. To 

przecież tam jest ta elita właśnie, w Biurze Orzecznictwa Sądu Najwyższego i NSA, 

tam są ci prawnicy, również ze stopniami naukowymi, również i sędziowie 

oddelegowani, to jest tam taka specjalna grupa, o której ustawa o Sądzie Najwyższym 

mówi. U nas się o tym w ogóle nie mówi, u nas jesteśmy odesłani tylko do ustawy z 
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1982 roku o urzędnikach, cenimy sobie ten status, ale jest to taka formuła, która w 

jakiejś mierze nawiązuje do tamtej. U nas jest zespół orzecznictwa, jest to 10 osób. 

To nie w tym rzecz, chodzi o to, że dla 15 sędziów całe to zaplecze tych 50 w sumie 

osób to jest ta istota zaplecza orzeczniczego. I ja nie widzę tutaj, jeśli mogę już 

kończąc powiedzieć, czegoś szczególnego co by było w moim odczuciu rażące. To 

może być dyskusyjne oczywiście, ale myślę, że dyskusyjne, jak zacząłem tę 

wypowiedź, w pozytywnym rozumieniu. I nie ma przeszkód gdzie indziej rozważać 

ewentualnie tego typu regulacje, ale one przecież tylko stabilizują załogę w pewnej 

formule organizacyjnej danej instytucji. Czy to będzie legislatorzy, czy będą inni 

prawnicy, to chyba niczemu nie, myślę sobie, że nie szkodzi. A jednak 

dowartościowuje i eksponuje dość mocno walory pracy w Trybunale Konstytucyjnym. 

Przewodniczący: 

Pan sędzia Tuleja, bardzo proszę. 

Sędzia Piotr Tuleja: 

Jako były asystent sędziów od 1992 roku pracujący kiedyś w Trybunale na tym 

stanowisku, to powiem tak, że taka formuła jest przyjęta w wielu sądach 

konstytucyjnych, to znaczy w systemach różnych sądów, które w danym kraju są 

asystenci czy pracownicy, ci prawnicy trybunalski mają taki szczególny status o jakim 

tu mowa. No, na przykład tak jest w Niemczech, gdzie tych asystentów, praktycznie 

oficjalnie, normalnie w publikacjach się nazywa tzw. trzecim Senatem. I powiem, że 

no z różnych powodów tak się dzieje, i tak jest w Hiszpanii, tak jest powiedzmy sobie 

w innych krajach, w Austrii, ale ja pamiętam, że jak byłem asystentem właśnie 

sędziów, kiedyś profesor Zoll wysłał mnie na takie, jak skarga konstytucyjna była 

tworzone, taki rekonesans, miałem jeździć po tych sądach i tam patrzeć jak te skargi 

działają, jak funkcjonują itd. no to w kontaktach takich, tego typu, które są, i przez 

Komisję Wenecką, czy bezpośrednio stale przecież przez naszych pracowników też 

utrzymywane, to taki status niewątpliwie ułatwia funkcjonowanie. Czyli jest po prostu 

na porównywalnym statusie, w stosunku do kolegów z innych sądów konstytucyjnych. 

Po drugie to o czym pan przewodniczący mówił, o tych naukowcach, to mi się wydaje 

właśnie, że tutaj ten szczególny status jest ważny dla tych osób, które są jakoś z nauką 

związane, pracują na uczelniach ale z innego powodu. Mianowicie od dłuższego czasu 
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już w Trybunale… znaczy skończyły się takie czasy, kiedy ja na początku pracowałem 

że ja przyjeżdżałem do Trybunału raz na dwa miesiące, brałem jakąś sprawę, 

opracowywałem ją, przyjeżdżałem za dwa miesiące i z sędzią dyskutowałem. 

Teraz chodzi o to, żeby tych ludzi, którzy są, pracują na uczelniach, są dla Trybunału 

niezwykle cenni, bo maja dużą wiedzę, ale żeby ich związać z Trybunałem w taki 

sposób, że oni nie mogą pracować tam z doskoku, oni muszą mieć jakiś szczególny 

status, taki, że będą się bardziej angażować w Trybunale niż na przykład na uczelni 

jeżeli jest taka potrzeba. A to jest możliwe tylko wtedy jeżeli to jest osoba, która ma 

taki szczególny status, bo jeżeli ona go nie będzie miała, no to będzie zainteresowana 

pracą na umowę o dzieło, na jakimś takim luźnym związku z Trybunałem, nie takim 

zatrudnieniem, które wymaga takiej szczególnej z instytucją. 

Jeżeli chodzi o tych asystentów z Sądu Najwyższego czy NSA, no nie wiem, jak jest w 

NSA, pan prezes Biernat na pewno lepiej wie, bo miał kontakt, znaczy pracował w 

sądzie miał z tymi asystentami kontakt. Ale w Sądzie Najwyższym to jest całkiem 

inny sposób działania, ci asystenci pełnią całkiem inna rolę. 

Jeżeli już miałby kogoś porównywać do roli tych asystentów u nas, to raczej 

pracowników Biura Analiz Sejmowych, tylko, że pracownicy Biura Analiz 

Sejmowych tym się różnią od naszych pracowników, że oni, można tak powiedzieć 

pracują na własny rachunek.  

Te wszystkie opinie, ekspertyzy, oni publikują pod własnymi nazwiskami, potem to im 

się liczy na przykład, jeżeli są to pracownicy uczelni, do dorobku, do pozycji 

naukowej… no u nas ci ludzie pracują tylko i wyłącznie na Trybunał, grają po prostu 

tylko na tę instytucję. 

Więc jest wiele takich powodów, które by wskazywały na to, żeby jednak taką grupę 

wyodrębnić w ustawie. 

Przewodniczący: 

Chciałem jeszcze dopytać ilu jest asystentów i co to są odpowiadające czynnościom 

asystentów sędziów. Co to są za stanowiska i jaka to jest grupa ludzi? 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Asystentów w tej chwili jest 34. Osoby, które są na stanowisku asystent sędziego lub – 

to jest równoważne – specjalista, główny specjalista ds. orzecznictwa. To są te osoby, 
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które bezpośrednio asystują sędziom. Do tego jest zespół wstępnej kontroli skarg 

konstytucyjnych i wniosków, to jest 9 do 10 osób, chodzi o etatowe rozwiązania. To są 

osoby, które szykują pod nadzorem sędziów, przeprowadzają wstępną kontrolę skarg 

konstytucyjnych i wniosków, tych określonych podmiotów, i pod nadzorem sędziów 

przygotowują projekty rozstrzygnięć związanych z poszczególnymi etapami 

wstępnego rozpatrzenia.  

I trzecia grupa, to jest 8 czy 7 u nas jest? Dziewięciu specjalistów w zespole 

orzecznictwa i studiów. I to jest… czyli ci, którzy analizują orzecznictwo, już po jego 

wydaniu, po jego publikacji,  no nie tylko, ale w uproszczeniu mówię. No i służą 

oczywiście radą, nie tylko radą ale i analizami, badaniami związanymi z 

poszczególnymi sprawami na zlecenie sędziów, których nie są w stanie zrobić 

asystenci, bo asystenci… i to jest 10 osób, tak, że w sumie mówimy, jak mówię w tej 

chwili osobowo, bo to nawet etatowo jest mniej, jest 55 osób w tej służbie prawnej 

trybunalskiej, której praca jest związana z orzecznictwem bezpośrednim, to są właśnie 

ci asystenci, lub osoby wykonujące zadania o tym samym charakterze. 

I tu więcej niczego… oczywiście prawników jest więcej, bo jest i biblioteka, jest i 

sekretariat Trybunału, tam są też osoby z wykształceniem prawniczym. Mamy 75 

prawników w ogóle naszym biurze, a biuro liczy 134 osoby. Tak,  że taka jest skala 

naszego personelu. 

W tym, na te 134 osoby, żeby już tak szczegółowo się, że tak powiem przedstawić, no 

to jest 30 osób niespełna, na stanowiskach administracyjnych, a reszta to wszystko sa 

merytoryczne stanowiska. Tak, że… no i informatyka, która jest u nas coraz bardziej 

się rozwija, może nie kadrowo, ale, że tak powiem przedmiotowo, ponieważ 

technologia informatyczna w tej chwili jest absolutnie u nas preferowana, we 

wszystkich możliwych wymiarach. Nie wszystko widać, ale myślę, że już niedługo 

państwo zobaczą naszą własną bazę orzecznictwa, przez nas opracowaną, naszych 

fachowców bazę orzecznictwa, wyszukiwarkę, która daje no niepomiernie większe 

możliwości niż obecne nasze prezentacje w internecie. 

A myślę, że nawet porównywalne ze wszystkimi najwyższymi innymi sądami. Tak, że 

nie to, że robimy wszystko własnymi siłami, ale mówię, że ta grupa prawników, to są 

ci, którzy pracują z sędziami, zespół orzecznictwa i zespół wstępnej kontroli skargi, 
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no, który poza wszystkim, że działa pod nadzorem sędziów, to jeszcze jest jakby taką, 

zielonym, takim pomarańczowym światłem dla sędziów, bo przez stałą pracę nad 

skargami i wnioskami tych podmiotów o ograniczonej legitymacji, również dba o to i 

jest takim ostrzegawczym światłem, chodzi o jednolitość orzecznictwa, bo to są proszę 

zważyć, że średnio jest blisko 400 skarg konstytucyjnych rocznie, samych skarg 

rocznie. To wszystko trzeba… 

Przewodniczący: 

Dobrze, okay. pan dyrektor jeszcze prosił. 

Dyrektor Zespołu Orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego Kamil 

Zaradkiewicz: 

Bardzo dziękuję, ja chciałem uzupełniające w stosunku do tego co pan sędzia Tuleja 

powiedział, i kierując się też osobistym doświadczeniem, te przepisy mnie zresztą nie 

dotyczą, bo ja już jestem samodzielnym pracownikiem naukowym, ale zespołem 

orzecznictwa już 10 rok kieruję, wcześniej byłem asystentem prezesa, i mogę 

powiedzieć z doświadczenia, że po pierwsze te osoby, które są zatrudnione czy to jako 

asystenci, czy jako pracownicy merytoryczni w tych dwu zespołach, muszą być przez 

pewien czas odpowiednio wyszkoleni. Czy muszą zrozumieć istotę i specyfikę 

orzecznictwa. Tych orzeczeń jak wiemy wszyscy jest coraz więcej w związku z tym 

muszą opanować linie orzecznicze, wszystkie niuanse związane z kwestiami 

proceduralnymi itd.  

Więc ta praca jest na pewno z punktu widzenia, nawet prawników specyficzna. Osoby, 

które przychodzą do pracy w Biurze Trybunału nie znają na ogół tej pracy, tej 

specyfiki. To po pierwsze, a po drugie przyznanie tego rodzaju uprawnień tym osobom 

z pewnością zachęci ich do trwałej współpracy z sędziami, więc to też służy pośrednio 

zapewnieniu odpowiedniej jakości materiałów, które sędziowie będą dostawali. 

Przewodniczący: 

Dobrze, dziękuje, ja jeszcze mam pytanie, ile z tych osób do tych 58 rozumiem, tych 

najbardziej merytorycznych – pięciu… pracuje również w innych miejscach jeszcze. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

To jest dobre pytanie, no więc myślę, że będzie to jakaś, z tych 55, to może być gdzieś 

jedna trzecia. Gdzieś 15 – 16. 
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Przewodniczący: 

I rozumiem, że większości Trybunał jest dla nich drugim miejscem pracy. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Bo to są w różnych wymiarach etatowych, pracuje, od pół do tam przez trzy czwarte 

do całości. No jest drugim ale niekoniecznie, dlatego, że są tacy którzy również robią, 

czy dopiero co zrobili doktoraty i nie pracują na uczelniach, bo być doktorem, czy ten 

stopień uzyskując, to uzyskują pracując u nas, a nie to, że oni są z uczelni. 

Tak, że część są to pracownicy uczelni, ale to nie jest reguła, że to jest drugie miejsce 

pracy, absolutnie nie. Odwrotnie powiedziałbym. 

Przewodniczący: 

Znaczy odwrotnie, jeżeli chodzi o zaangażowanie czasowe? 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Tak.. 

Przewodniczący: 

Ale jeżeli chodzi o status formalny to zazwyczaj uczelnie chcą mieć na pierwszym 

miejscu. 

Znaczy ja bym.. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Różnie to chyba bywa… 

Przewodniczący: 

… skłaniał się do tego, choć to i tak uważam, że art. 125 i 126 musimy skonsultować 

jeszcze z Ministerstwem Sprawiedliwości, bo nadajemy jakieś uprawnienia, bo 

ministerstwo odpowiada za… znaczy 126 tam gdzie nadajemy uprawnienia do 

egzaminów adwokackich… (głosy z sali poza mikrofonem) Ale sekundkę jeszcze nie 

skończyłem. To jeszcze chciałem to zawiesić. Na pewno powinniśmy to przerobić 

jeżeli już to na służbę prawników, niech będzie, żeby nie było że korpus, i kolejną 

rzecz  chciałbym zaproponować jakąś wersję żeby dodatkowe miejsca pracy były za 

zgodą albo szefa biura.. bo ja rozumiem to o czym panowie mówicie, że rzeczywiście, 

żeby wiązać tych ludzi z Trybunałem – to pełna zgoda.  

Jeżeli dajemy coś w zamian dajemy uprawnienia dodatkowe itd. to róbmy wszystko 

żeby dodatkowe miejsca pracy były za zgodą albo Prezesa Trybunału, albo już za 
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zgodą szefa biura, żebyśmy to mieli wyraźnie, że te osoby mogą podejmować inne 

zatrudnienia, ale tylko za zgodą, po to żeby ich jednak wiązać z Trybunałem. 

Żeby to jednak Trybunał był dla nich podstawowym miejscem zaangażowania 

zawodowego.  

(głosy z sali poza mikrofonem) 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Tylko jeszcze uzupełniająco, bo być może to jest takie chwilowe nieporozumienie 

tylko. Rzecz polega na tym, że na przykład, tu cytuję: chodzi o ustawę o adwokaturze, 

od roku obowiązuje przepis, w którym jest mowa, już nie mówię o kontekście, ale 

formuła jest taka, że „jest asystentem sędziego, lub była zatrudniona w Sądzie 

Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym w 

szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (nieczytelne) 

Trybunale Praw Człowiek i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom 

asystenta sędziego:. W związku z czym ta formuła już jest, więc… 

Przewodniczący: 

A ustęp drugi?  

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Nie, ja mówię dla przykładu. 

Przewodniczący: 

Dobrze, ale czy ust. 2  to jest nowa regulacja, czy powtarzająca? Mówimy teraz o art. 

126. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Ale pan przewodniczący jest łaskaw mówić o naszej ustawie, ja cytowałem ustawę o 

adwokaturze, że to pojęcie już funkcjonuje, czyli ktoś o tym myślał. 

Przewodniczący: 

Dobrze, rozumiem to, bo przeszliśmy do 126, tak trochę w dyskusji potraktujemy to 

łącznie. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Ja się zgodzę, ja uważam, że tutaj jak koledzy, jak wiem, prawnicy z Biura 

Legislacyjnego, że art. 126 w dzisiejszej rzeczywistości, jest powiedziałbym 

nadmiarowo ornamentowy – to ja się zgadzam, bo nam, myśmy nad tym pracowali, 
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jak jeszcze nie było tych beneficjów nazwijmy, czy przywilejów, można to różnie 

nazywać, czy możliwości określonych w tzw. ustawach deregulacyjnych. One się 

nagle pojawiły i to jest troszeczkę, to jest takie jakby tylko no nie wiem.. 

Przewodniczący: 

Dobrze, ale rozumiem, że formuła z ust. 1 istnieje. Ale z ust. 2 to jest nowa formuła. 

Proszę pan minister Łaszkiewicz. 

Sekretarz stanu w KP RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Proszę państwa, ja myślę, że w ogóle art. 126 nad nim się trzeba będzie zastanowić, bo 

chyba powstała nowa sytuacja prawna. Wczoraj Senat uchwalił ustawę zmieniającą 

ustawę o ustroju sądów powszechnych w zakresie Krajowej Szkoły. I tam jest teraz 

podana jakby trochę zmieniona ścieżka dochodzenia różnych grup do zawodu 

sędziego. Więc należałoby to jednak z tamtymi przepisami w jakiś sposób zderzyć no 

żeby nie zrobić albo jakiegoś wielkiego rozdźwięku, albo no czegoś nie uronić. Myślę, 

że to Biuro Legislacyjne by w tym zakresie musiało jednak przyjrzeć się obu 

przepisom. 

Przewodniczący: 

Dobrze, to ja przyjmuję ten postulat, z prośbą do panów mecenasów i prośbą jeszcze o 

dołożenie tej, że dodatkowe miejsca pracy, to w art. 125 by musiało być, ewentualnie. 

Dobrze, proszę panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

W ustawie, państwo zgodzili się żeby art. 124 oznaczyć jako art. 126a, to jest artykuł, 

który odsyła do ustawy o pracownikach urzędów państwowych, i ustawa z 16 

września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych, w art. 1, który stanowi 

zakres podmiotowy tej ustawy stanowi, iż m.in. pracownicy i urzędnicy państwowi 

zatrudnieni w Biurze Trybunału Konstytucyjnego są objęci regulacją tej ustawy. 

Zgodnie z art. 19 ustawy urzędnik państwowy, a więc także urzędnik zatrudniony i 

inny pracownik zatrudniony w Biurze Trybunału Konstytucyjnego nie może 

podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody kierownika 

urzędu, w którym jest zatrudniony. Znaczy ten przepis w pełnej rozciągłości odnosi się 

także do pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego w obecnym stanie prawnym. 

Czy to przed projektowym czy po przyjęciu tego projektu. 
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Przewodniczący: 

Rozumiem, czyli to już mamy, tę sprawę uregulowaną. Dobrze. 

W takim razie proponuję, żebyśmy 125 odesłali do przeredagowania przy 

czyszczącym, ale tak, żebyśmy tę służbę, że przerabiamy ten korpus na służbę, 

prawników Trybunału (głosy z sali poza mikrofonem) terminologicznym, tak. 

Służba prawna Trybunału. Dobrze. 126 musimy tak jak mówił pan minister 

Łaszkiewicz też zderzyć z bieżącą, znaczy zweryfikować… proszę panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Rozumiem, że 126 ust. 2, to może mieć znaczenie w kontekście nowelizacji o której 

pan minister Łaszkiewicz wspominał, natomiast wydaje się, że ust. 1 tego artykułu, w 

projektowanej wersji jest neutralny z punktu widzenia nowelizacji ustawy dotyczącej 

sądów powszechnych. Naszym zdaniem i my zarekomendowaliśmy skreślenie tego 

ustępu pierwszego, on ma wymiar tylko i wyłącznie informacyjny. Znaczy zgodnie z 

zasadami techniki nie powinniśmy w ustawach zamieszczać przepisów, które nie mają 

żadnego znaczenia normatywnego. 

To czy osoba należąca do korpusu prawników, czy do służby prawnej to już jest 

kwestia terminologii. Czy tej osobie będą przysługiwały jakieś szczególne 

uprawnienia dostępu do zawodów prawniczych, wynika bezpośrednio z ustaw 

szczegółowych i w związku proponowalibyśmy aby ten ust. 1 skreślić. 

Przewodniczący: 

Dobrze, myślę, że też się na to zgadzamy. Bo tu też mamy propozycję nadania nowego 

brzmienia ust. 2 126. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Znaczy to brzmienie, ono odnosi się do brzmienia z projektu, i ten projekt jeszcze 

oczywiście powstawał zanim nowelizacja o której tutaj mówimy, która jest na etapie 

rozpatrzenia przez Senat, w ogóle wpłynęła, my tak jak pan przewodniczący mówił, 

tak jak z dyskusji wynikało, przyjrzymy się ewentualnym konsekwencjom, jakie dla 

projektu ustawy, którą państwo rozpatrują mogą mieć regulacje z nowelizacji, tej,która 

jeszcze jest rozpatrywana. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

I ustęp 3?  
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Legislator Przemysław Sadłoń: 

Natomiast jeżeli chodzi o ust. 3 to nasze wątpliwości budzą założenia tej konstrukcji 

która została zaproponowana w projekcie. Ta konstrukcja wychodzi z założenia 

następującego. Znaczy z jednej strony przewiduje zmiany w ustawach szczególnych 

znaczy w ustawie dotyczącej adwokatów, radców prawnych i Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa, przyznając, ja będę posługiwał się nomenklaturą z projektu, 

przyznając członkom korpusu określone uprawnienia, ułatwienia dostępu do zawodów 

prawniczych. Z drugiej strony mamy taki zabieg, że to czy dane stanowisko będzie 

mogło być zaliczone, czy będzie zaliczane prawników Trybunału, będzie wynikało z 

aktu wewnętrznego. W naszym przekonaniu przesądzające dla zakwalifikowania 

stanowiska do korpusu prawników Trybunału będzie zarządzenie prezesa Trybunału. I 

w tym kontekście budzi to nasze wątpliwości. Ewentualne ułatwienie dostępu do 

konkretnego zawodu prawniczego powinno bezpośrednio wynikać z przepisów ustaw 

szczególnych. A więc przepisów ustawy prawo o adwokaturze, ustawy o radcach 

prawnych, i ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, bez no takiego 

powiedziałbym rozwiązania… pewnego wprowadzenia takiego super floum które by 

jednak chyba zbyt daleko idące uprawnienie dawało, z całym szacunkiem, tak 

prezesowi Trybunału Konstytucyjnego do kreowania pewnych rzeczy w akcie 

wewnętrznym. Dziękuję. 

Przewodniczący: 

Pan prezes Biernat bardzo proszę. 

Wiceprezes TK Stanisław Biernat: 

To jest racja co powiedział tutaj pan mecenas, tylko, że proszę zwrócić uwagę na 

sytuację, którą opisał pan minister Graniecki. Otóż gdyby się posłużyć obecną sytuacją 

kiedy mamy 54 osoby należące do tej powiedzmy służby prawnej, czy korpusu, które 

należałyby według tych kryteriów tutaj przyjętych, z czego 34 osoby, czyli większość, 

to są właśnie asystenci sędziego, dokładnie, pozostała grupa to są osoby, które 

wykonują te czynności, no właściwie odpowiadające asystentom sędziego, czyli 

przygotowujący projekty rozstrzygnięć wstępnej kontroli, i osoby z biura orzecznictwa 

przygotowujące analizy, często o charakterze takim przekrojowym. 
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Czyli krótko mówiąc, merytorycznie ich działalność jest bardzo zbliżona do tego co 

robią asystenci sędziego, i wytwory, ich pracy są zbliżone i są racje merytoryczne za 

tym, żeby byli potraktowani tak samo. Z drugiej strony strasznie trudno byłoby w 

ustawach innych wpisywać takie stanowiska jak na przykład w ustawie o adwokaturze, 

wpisywać stanowisko, członka czy pracownika biura orzecznictwa Trybunału. Czyli to 

jest zupełnie materia taka trybunalska, która albo no być może jeżeli by miała być 

zapisana ustawowo, no to ewentualnie w tym projekcie, a nie w innych projektach. 

A w ogóle, to raczej trzeba by się było tutaj zdać na to, że w strukturze Trybunału 

tworzy się takie stanowiska jakie są potrzebne, i na pewno się nie nadużywa, także ze 

względów finansowych tej formuły i nie rozdyma etatowo tej grupy. 

Tak,  że mam wątpliwości czy to można zapisać w innych ustawach. 

Przewodniczący: 

Panie mecenasie, proszę. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Nie wiem czy nie zostałem źle zrozumiany. Znaczy absolutnie my nie chcemy 

ingerować w to, którym osobom takie szczególne uprawnienia mają przysługiwać, 

natomiast kwestionujemy tylko i wyłącznie sam sposób dojścia do takiego 

rozwiązania. Wydaje się, że w takim przypadku najwłaściwszym, nie wiem czy nie 

jedyną dopuszczalną możliwością jest takie opisanie czynności, które wykonują 

poszczególne osoby aby nie było wątpliwości przy zakwalifikowaniu konkretnej 

osoby, nie poprzez nazwanie stanowiska na jakim jest zatrudniona w biurze Trybunału 

ale właśnie poprzez opisanie czynności, które wykonuje z związku z wykonywaniem 

określonych czynności, przysługują jej określone uprawnienia w dostępie do zawodu.. 

Przewodniczący: 

No tak jak mamy, że stosowanie prawa, związane ze stosowaniem prawa. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Dokładnie tak, dokładnie tak, w poszczególnych… 

Przewodniczący: 

I to jest utarte już sformułowanie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 
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W poszczególnych ustawach dotyczących zawodów prawniczych tego typu opisowe 

formuły występują, no jest kwestia precyzyjnego, ale tak jak powiedziałem, 

opisowego ujęcia tych osób w ustawach szczególnych. I to wydaje mi się, że tego typu 

rozwiązanie nie będzie narażone na ewentualny zarzut o którym wcześniej 

wspominałem. 

Przewodniczący: 

Panie mecenasie prosimy o po prostu propozycje na następne posiedzenie, dobrze? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Nam o tyle będzie trudno, w nazwaniu, myślę, że jeżeli podkomisja by upoważniła do 

roboczego kontaktu z przedstawicielami Trybunału, to taką propozycję jesteśmy w 

stanie zaproponować. 

Przewodniczący: 

Proszę, panie ministrze. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

Przepraszam bardzo, ale odnoszę wrażenie, że troszeczkę nieprecyzyjnie żeśmy 

zaczęli. Otóż w ustawach korporacyjnych adwokatura, radcowie, to wszystko tam jest 

napisane, i dlatego my proponujemy, proszę zwrócić uwagę na art. 125, przecież istotą 

tego jest nie tak w ogóle wyróżnienie służby prawnej Trybunału, tylko jest napisane, 

proponujemy oczywiście, że to są osoby zatrudnione na stanowiskach związanych 

bezpośrednio z działalnością orzeczniczą Trybunału i pomocą w tym zakresie w pracy 

sędziom wykonujących zadania asystentów odpowiadające czynnościom asystentów 

sędziów. I to jest ten krąg osób, które w 125 ust. 1 są właśnie w ustawie zdefiniowane, 

jako kategoria. I potem jest mowa o wykazie stanowisk, i że to robi prezes, na mój 

wniosek po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego. I w ten sposób prezes 

Trybunału ze Zgromadzeniem, no i ze mną zamykamy katalog tych ze 125 ust. 1 i 

mówimy, to są te stanowiska. Po co to jest potrzebne? To jest potrzebne po to, że w 

ustawach konkretnych jako adwokaturze, ja cytuję, w ustawie o adwokaturze mówi 

się: że wymogu odbycia aplikacji, złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się 

między innymi do osób, które zdały egzamin sędziowski i były przez 3 lata asystentem 

sędziego bądź wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego. I 

tak jest dzisiaj w prawie. 
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Nas się pyta, ja tu mówię przykład konkretny, pyta nas się Okręgowa Rada 

Adwokacka do której się zwraca taki delikwent, co to są czynności odpowiadające 

czynnościom, i my to dzisiaj, gdybyśmy to mieli uczynić, robimy to opisowo, 

prezentujemy jego zakres czynności. W związku z tym, no i to się dalej tam toczy. 

Żeby to sprecyzować, stąd jest ten 125, i stąd jest 126 ust. 3, który mówi, żeby już 

było jasne, że jeżeli w odrębnych przepisach, bo to samo jest w notariacie, u 

komorników, tam się do egzaminów dopuszcza, żeby było jasne, nie tak, że na wpis na 

listy, to po prostu należy przez to rozumieć, że to są osoby z tej służby prawnej.\ 

Wydaje się nam, że to jest po prostu dopełnienie definicyjne również tych 

uprzywilejowanych pozycji w poszczególnych ustawach. 

I tutaj niewiele się, przepraszam, da wymyśleć, żeby w samej ustawie te stanowiska 

nazwać i wpisać bardziej szczegółowo. 

Przewodniczący: 

Dobrze, panie mecenasie, proszę. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Ale proszę zwrócić uwagę, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie nazywa tych 

stanowisk, odsyła do aktu wewnętrznego. W akcie wewnętrznym mają być określone 

te stanowiska. Poprzez określenie tych stanowisk będziemy kwalifikowali, czy osoba 

pełniąca dane stanowisko uzyska odpowiednie uprawnienia. To na co zwracamy 

uwagę to na to,  że zakres art. 125 istotnie różni się… opisanie tych czynności w art. 

125 jest szersze niż czynności które wynikają z poszczególnych ustaw szczególnych. I 

takim rozwiązaniem które zdaniem wnioskodawców ma umożliwić przeniesienie tego 

zakresu ze 125 na poszczególne ustawy dotyczące zawodów prawniczych jest ustęp 

trzeci w art. 126 który budzi nasze wątpliwości, te o których mówiłem wcześniej, 

wątpliwości natury takiej konstrukcyjnej. 

Przewodniczący: 

Dobrze, panie mecenasie, bardzo proszę jeżeli pan prezes i pan minister się zgodzi, 

żebyście państwo na roboczo, do następnego posiedzenia czyli będziemy mieli 3 

tygodnie prawie na to, uzgodnili treść art. 125 i 126 jako propozycję, i wtedy będzie 

nam prościej to nam przedyskutować. Żebyśmy teraz nie tworzyli normy przepisu, bo 

to rzeczywiście będziemy długo robić. 
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Myślę, że .. czy jest zgoda wszystkich na to? Pan prezes się zgodzi, żeby pan minister 

z panem mecenasem rozumiem… panie mecenasie? Pan się na to zgadza? Rozumiem, 

dziękuję bardzo. 

W takim razie te dwa artykuły zawiesimy, żebyśmy do nich mogli wrócić już przy 

czyszczącym. I 127. 

Jest propozycja nowej treści, czy są uwagi do nowej treści? Panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Oprócz tego, że jest propozycja nowej treści taka tylko bym powiedział redakcyjna to 

też jest uwaga do tego przepisu, ta nie uwaga nie została skonsumowana jeszcze w 

tym nowym brzmieniu, bo ona ma charakter tylko i wyłącznie wątpliwości. Podobny 

przepis w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych ma nieco inny zakres. 

Wydaje się, że ten zakres właśnie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych jest 

tutaj zakresem właściwszym. Mianowicie w projekcie mówi się… znaczy przepis art. 

127 wskazuje, że na teren Trybunału nie można wnosić broni, i zdanie drugie reguluje 

określony wyjątek, że ten zakaz nie dotyczy osób pełniących obowiązki służbowe 

wymagające posiadania broni. 

W ustawie, o której wspomniałem, a więc w ustawie prawo o ustroju sądów 

powszechnych. wyjątek nie tyle odnosi się do osób pełniących obowiązki co do osób 

wykonujących w tych miejscach obowiązki służbowe. W praktyce ta różnica może 

polegać na tym, że policjant, który jest osobą pełniącą obowiązki służbowe 

wymagające posiadania broni, no na podstawie tego przepisu mógłby wnieść do 

budynków Trybunału broń, a chyba nie taka jest intencja projektodawców. W związku 

z tym proponujemy, aby w zakresie zdania drugiego mówić o osobach wykonujących 

obowiązki. 

Przewodniczący: 

Dobrze, czyli proponuję, żebyśmy przyjęli z tą poprawką i z brzmienia z poprawki 101 

z tym dodatkiem, o którym mówił pan mecenas, tak? 

Dziękuję bardzo, w związku z tym przyjęliśmy art. 127. Dziękuję bardzo. Rozdział 

XII. Propozycja nowego tytułu, myślę, że zmiany w przepisach obowiązujących chyba 

brzmi lepiej niż przepisy zmieniające, rzeczywiście. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 
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Znaczy prawidłowo z punktu widzenia techniki prawodawczej. 

Przewodniczący: 

Proponuję nadanie nowego tytułu rozdziałowi XII. Jeżeli nie ma sprzeciwu, dziękuję 

bardzo, przyjęliśmy. 

Art. 128. Proszę, panie ministrze. 

Szef Biura TK Maciej Graniecki: 

No i to jest, jeżeli można, w dwóch słowach bo to jest jakby propozycja i prośba 

uzupełnienia ustawy deregulacyjnej w odniesieniu do doktorów nauk prawnych, 

którzy zgodnie z obecną ustawą, ja się posługuję dla przykładu ustawą o adwokaturze, 

u radców jest to samo, doktorzy nauk prawnych mają uprawnienie do tego, żeby być 

wpisani na listę radców prawnych, adwokatów jeżeli posiadają stopień naukowy 

doktora nauk prawnych i zajmowały stanowisko referendarza sądowego, wymagającej 

wiedzy prawniczej czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, albo 

mówię to w uproszczeniu, albo zajmowały się legislacją, wykonywały w urzędach 

władzy publicznej i organach zadania wymagające wiedzy prawniczej, czynności 

związane z tworzeniem prawa. 

Wydaje się nam, że skoro już ustawa deregulacyjna przyznała prawo dostępu do 

egzaminów adwokackich każdemu naszemu członkowi korpusu czy służby prawnej 

Trybunału, który nie jest doktorem i doktorom, no to chyba tych doktorów naszych 

warto byłoby uwzględnić jako tych, którzy zasługują na tę preferencję wpisania na 

listę z racji ich odpowiedniego 5-letniego czy 3-letniego doświadczenia w pracy na 

rzecz orzecznictwa, znaczy w służbach prawnych Trybunału jako sędziowscy 

asystenci. Naszym zdaniem to jest po prostu… gdzieś to chyba nieprecyzyjnie to 

przeleciało przy pracach nad tą ustawą tej deregulacyjnej i chcemy to naprawić, tu 

chodzi tylko o doktorów nauk prawnych, którzy zostali pominięci w tym katalogu 

osób, które zasługują na wpisanie na listę adwokatów czy radców prawnych i tylko 

chodzi o tę kategorię osób a nie o wszystkich. Bo wszyscy już mogą przystąpić do 

egzaminów zgodnie z ustępem 2 art. 66, o którego nowelizację tutaj proponujemy. 

I podobnie jest u radców prawnych, to chodzi tylko o naszych doktorów nauk 

prawnych. 

Przewodniczący: 



39 

 

Proszę, pan minister Łaszkiewicz: 

Sekretarz stanu w KP RP Krzysztof Łaszkiewicz: 

Proszę państwa, znowu w oparciu o doświadczenie. Wczoraj właściwie w kończącym 

się procesie legislacyjnym ustawy postępowania przed sądami administracyjnymi, 

przyszyli do Senatu przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i zaczęli wywracać 

te przepisy, które właśnie dotyczyły tego o czym mniej więcej powiedział przed 

chwilą tylko w odniesieniu do Trybunału pan minister Graniecki. 

Myślę, że żeby uniknąć takiego przypadku trzeba by było chyba tę kwestię jednak 

zarówno z Korporacją Radców Prawnych jak i Naczelną Radą Adwokacką omówić, 

bo później będzie problem taki jaki wczoraj się wydarzył w Senacie. 

Przewodniczący: 

Dziękuję, panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

To jest grupa przepisów, która powinna być, mówię o art. 128, 129, 132 i 136 – bo to 

jest przepis przejściowy, który odnosi się do tych regulacji, rozpatrywana łącznie z 

tymi przepisami, których rozpatrzenie państwo rozpatrzenie zawiesili. Mianowicie 

mam na myśli przepisy dotyczące pracowników biura Trybunału, tej grupy 

korpusowej, więc jeżeli państwo przystaną na taką propozycję to także i te przepisy 

byśmy uczynili przedmiotem roboczego kontaktu z przedstawicielami.. 

Przewodniczący: 

Czyli art. 128, 129, 132 i 136, tak? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Dokładnie tak. 

Przewodniczący: 

Wszystkie cztery artykuły wymienione w poprawce 103. Dobrze, to ja proponuję, 

żebyśmy tak też uczynili. Czyli 128, 129 zawieszamy, i 130 w takim razie. Czy są 

uwagi do art. 130? Jeżeli nie ma proponuję jego przyjęcie. Art. 131 tu mamy 

poprawki. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 
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Jeżeli można, szereg z tych poprawek już jest nieaktualna w kontekście wczorajszego 

rozstrzygnięcia dotyczącego postępowania przed Trybunałem w sprawie  badania 

celów i zgodności celów i działalności partii politycznych z Konstytucją. 

W zakresie art. 131 aktualne pozostają te propozycje, które są zawarte, znaczy które 

odnoszą się do trzeciej zmiany w art. 131. Proponujemy, aby nowelizację rozszerzyć o 

zmianę art. 42 i 44 z takich bym powiedział prozaicznych, terminologicznych 

względów. 

Gdyby zostawić art. choćby 42 w brzmieniu obecnym, to on nie będzie 

terminologicznie przystawał do zmian, które zostały wprowadzone. 

Przewodniczący: 

Czyli co pan proponuje, panie mecenasie, która z poprawek w tym zestawieniu jest 

aktualna, poprawek do art. 131? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Ta, która odnosi się do nadania brzmienia artykułom od 42 do 44. 

Przewodniczący: 

Czyli 106 jest tylko aktualna? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Tak. 

Przewodniczący: 

I ją pan podtrzymuje? 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Tak. 

Przewodniczący: 

Czyli to jest aktualne, i teraz… Dobrze, czy są uwagi w związku z tym do tego? Do 

zmiany w zestawieniu poprawek 106? 

Bo tutaj zmieniamy, to dotyczy ustawy o partiach politycznych… proszę krótko 

uzasadnić. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Przykładowo na czym polega. W tej chwili art. 42 brzmi następująco: Rozpatrywanie 

spraw o stwierdzenie sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii 

politycznych należy do właściwości Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z 
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nomenklaturą stosowaną w Konstytucji i w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym 

należy mówić nie o stwierdzaniu sprzeczności a o zgodności z Konstytucją, badaniu 

zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. 

Więc te poprawki sprowadzają się tylko i wyłącznie do takich korekt bym powiedział 

o charakterze redakcyjno-legislacyjnym, one terminologicznie dostosowują przepisy 

rozdziału V ustawy o partiach politycznych do terminologii używanej tak w 

Konstytucji jak i w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.  

Przewodniczący: 

Dobrze, czy są uwagi do tego? Nie, w związku z tym proponuję, żebyśmy przyjęli art. 

131 z tymi poprawkami ze zmiany 106. Nie ma sprzeciwu, w związku z tym uznaję, że 

przyjęliśmy art. 131 ze zmianami wymienionymi przed chwilą. 

Art. 132 zawiesiliśmy. Rozdział XIII – Przepisy przejściowe i końcowe. Czy są uwagi 

do tytułu. Tak, proszę panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Tytułowi rozdziału XIII znowu zgodnie z zasadami techniki prawodawczej 

proponujemy nadać brzmienie: Przepisy przejściowe i dostosowujące. 

Przewodniczący: 

Dobrze, w związku z tym proponuję nową treść, nowe brzmienie. Nie ma sprzeciwu, 

dziękuję, przyjęliśmy. 

I art. 133.  Proszę panie mecenasie. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Znaczy tu proponujemy, aby ten art. przenieść do przepisów ogólnych ustawy, on ma 

taki charakter powiedziałbym swego rodzaju definicji, on swoim charakterem nie 

przystaje do kategorii przepisu, ani przejściowego ani dostosowującego, w związku z 

czym tylko i wyłącznie proponujemy aby w innym miejscu w projekcie ustawy ten 

artykuł się znalazł, nasza propozycja to na roboczo, po art. 6 proponujemy aby 

zaznaczyć go jako 6a. 

Przewodniczący: 

Rozumiem, przyjmuję. Dziękuję, to przyjęliśmy art. 133 jako jeden z początkowych, i 

tutaj rozumiem dodajemy rozdział XIV, przepisy końcowe. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 
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Po art. 136. 

Przewodniczący: 

Aha, dobrze przepraszam, ja przeoczyłem. Czy art. 134, czy są uwagi do art. 134? 

Jeżeli nie ma, proponuję jego przyjęcie. Dziękuję, przyjęliśmy art. 134.  

Art. 135. Czy są uwagi? Jeżeli nie ma proponuję jego przyjęcie. Dziękuje. Art. 136 

zawiesiliśmy, tutaj nadamy, wprowadzamy dodatkowy rozdział, rozdział XIV.. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Proponujemy aby art. 137 i 138 były elementami nowego rozdziału, rozdziału 

Przepisy końcowe. 

Przewodniczący: 

Proponuję jego przyjęcie, dziękuję bardzo.  

Czyli wprowadzimy ten rozdział i przyjęcie art. 137? Czy są uwagi? Nie ma, w takim 

razie proponuje przyjęcie. I art. 138 – trzy miesiące od dnia ogłoszenia? Panie 

mecenasie proszę. 

Legislator Przemysław Sadłoń: 

Określenie wejścia w życie ustawy oczywiście bez dwóch zdań jest kwestią o 

charakterze merytorycznym. Ja jedynie w tym kontekście pragnę zwrócić państwu 

uwagę na jedną rzecz, mianowicie upływ kadencji pięciorga sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego w tym roku będzie zbiegał się z upływem kadencji Sejmu VII 

kadencji, gdyby zachować 3-miesięczny okres vacatio legis, zbiegłoby się to także z 

wejściem w życie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, mówię o tym tylko i 

wyłącznie z tego względu, iż projekt utrzymuje nie w pełnym zakresie w jakim 

zakładało to przedłożenie, to pierwotne, ale jednak, pewne zmiany w zakresie wyboru 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwiększył się okres, w którym kandydatury 

muszą być rozpatrywane. 

Zwracam tylko i wyłącznie uwagę na to, iż z takich no czysto praktycznych, 

pragmatycznych względów może być trudność przy zastosowaniu nowych reguł 

wyboru sędziów Trybunału, aby te terminy upływu kadencji sędziów, upływu kadencji 

Sejmu i wejścia w życie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umożliwiły 

sprawne przeprowadzenie tego wyboru.  

Prezes TK Andrzej Rzepliński: 
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Panie przewodniczący, dla zgodności procesowej proponuję 1 stycznia. 

Przewodniczący: 

Dobrze, to ja myślę, że zostawmy to jeszcze w tym momencie, bo to rzeczywiście 

będzie przedmiotem może być ze względu na to co mówi pan mecenas wrażliwej 

dyskusji, w związku z tym proponuję żebyśmy w tym momencie tego nie rozstrzygali, 

to jest krótka decyzja. Czyli to też 138 zawieśmy w tym momencie też.  

Czy są jakieś inne uwagi? Jeżeli nie, to ja proponuję porządkowo w ten sposób. Te 

rzeczy, które na roboczo oczywiście to będziecie panowie mecenasi w kontakcie z 

panem ministrem Granieckim. Posiedzenie nam wychodzi 8, 9  i wtedy byśmy 8 

proponowałbym posiedzenie takie czyszczące. Czy jesteśmy w stanie do tego czasu, 

panie mecenasie? 

(głosy z sali poza mikrofonem) 

A o której jest Zgromadzenie? O 11-tej. A to znaczy, dziękuje za tę informację, bo ja 

oczywiście rzadko zaglądam do skrytki. Znaczy tak porządkowo mówię, to też kiedyś 

już mówiłem, że naprawdę prosiłbym o różne zaproszenia w wersji elektronicznej. Bo 

naprawdę szybciej obecnie do nas dochodzą niż w wersji papierowej… Mamy po trzy 

skrzynki w różnych miejscach, i to naprawdę różnie jest z dostarczaniem zaproszeń. I 

gdyby się dało, to ja bardzo bym prosił o przejście na wersję elektroniczną, bo 

naprawdę obecnie szybciej do nas to dociera niż wersja papierowa.  

Ja kilka zaproszeń od pana prezesa otrzymałem już po wydarzeniu. (głosy z sali poza 

mikrofonem) Tak, ale… (śmiech na sali) to prawda, jest takie zagrożenie ale z tym 

sobie jakoś łatwiej radzimy niż z papierowym, w takim w którym byśmy chcieli 

uczestniczyć, a otwieramy kopertę już po wydarzeniu. A więc to rozumiem, bo to jest 

dla nas też istotne, że ja na przykład 8 już wyznaczyłem posiedzenia innych komisji, i 

to będę musiał zmieniać…. dlatego właśnie dziękuję za tę informację, żeby zmienić, 

ale to 8 to rozumiem że będzie ciężko, to wtedy 9 ale też pewnie nam to wyjdzie 

popołudnie. Bo tu będę musiał skoordynować z innymi posiedzeniami, bo być może że 

głosowania będą wieczorem, panie Danielu, tak? 

(głosy z sali poza mikrofonem) Ale to jest wtorek po święcie, w poniedziałek jest 

święto i od razu wtorek… Nie mówię o tym, że Wielkanoc jest 5-6. Czyli 6 jest drugi 

dzień świąt i wtedy 7 byśmy musieli, to się boję troszkę o frekwencję, co tu dużo 
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mówić. W związku z tym raczej nam to wyjdzie 9 w takim razie. Tu pan Daniel 

opanował już… (głosy z sali poza mikrofonem) Raczej wieczorem będą, więc myślę, 

że 9 nam wtedy wyjdzie posiedzenie takie czyszczące.  

Znaczy to mówię, pan Daniel opanował do perfekcji już koordynację komisji i 

podkomisji różnych i będziemy to uzgadniać. Ale to rzeczywiście musimy uzgodnić w 

dwudniowym posiedzeniu, które będzie ciasne, a myślę, żebyśmy próbowali to 

zamknąć 9, dobrze? Czy są jakieś uwagi takie porządkowe? Będziemy informować w 

takim razie. Dziękuję bardzo zamykam posiedzenie. 


