
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-95-57, fax 22 694-91-06, e-mail: Katarzyna.Konieczko@senat.gov.pl 

Warszawa, 13 lipca 2016 r. 

Opinia do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 

(druk nr 242) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona ustawa ma na celu uregulowanie organizacji Trybunału Konstytucyjnego 

oraz trybu postępowania przed Trybunałem. Większość zawartych w niej rozwiązań, jak 

również sam układ i pogrupowanie przepisów, są wzorowane na postanowieniach ustawy 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.). 

Jak zostało podniesione w uzasadnieniu ustawy: „[p]raktyka funkcjonowania TK do wejścia 

w  życie ustawy z 2015 r., w tym zasób doświadczeń o charakterze organizacyjnym, jak i 

w zakresie postępowania oraz wydawania orzeczeń prowadzą do wniosku, że przepisy ustawy 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (…), czyli ustawy poprzedzającej ustawę 

z 2015 r., zapewniały temu organowi sprawne funkcjonowanie i właściwe wypełnianie jego 

kompetencji”. Jednocześnie celem, który zadeklarowali projektodawcy, było przeciwdziałanie 

zagrożeniu „powstania dwóch reżimów prawnych”, ponieważ sytuacja taka pozostawałaby 

w sprzeczności „z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego.” 

Ustawa składa się z czterech rozdziałów, w których reguluje się kolejno: właściwość 

i  ustrój Trybunału Konstytucyjnego; postępowanie przed Trybunałem (z uwzględnieniem 

odrębności proceduralnych w sprawach dotyczących kontroli aktów normatywnych, które 

mogą być inicjowane wnioskami, pytaniami prawnymi lub skargami konstytucyjnymi, a także 

w sprawach dotyczących sporów kompetencyjnych oraz zgodności celów lub działalności 

partii politycznych z Konstytucją); zasady i tryb orzekania; wreszcie – konsekwencje przyjętych 

rozwiązań w odniesieniu do innych ustaw, zagadnienia intertemporalne oraz kwestie będące 

przedmiotem przepisów końcowych (uchylenie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym oraz termin wejścia ustawy w życie). 
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Ustawa opisuje kompetencje Trybunału, wyróżniając przy tym w art. 1 zadanie polegające 

na badaniu zgodności aktów normatywnych z Konstytucją (por. też art. 3 i art. 4). Ponadto 

art. 5 nakłada na Trybunał obowiązek informowania Sejmu i Senatu o istotnych problemach 

wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału oraz przyznaje Trybunałowi możliwość 

występowania z sygnalizacjami odnoszącymi się do stwierdzonych uchybień i luk w prawie, 

których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności polskiego porządku prawnego. 

Podobnie jak miało to miejsce na gruncie poprzednio obowiązujących ustaw, w art. 2 

przesądzono, że siedzibą Trybunału jest Warszawa. 

Problematyka składu Trybunału, obsady oraz kadencyjności stanowisk sędziego Trybunału 

została natomiast unormowana w art. 6. Na wyróżnienie zasługuje tutaj zwłaszcza ust. 3, 

który wymaga od kandydatów na stanowisko sędziego TK kwalifikacji analogicznych do 

tych, jakimi muszą wykazać się kandydaci na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego bądź 

sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei ust. 4 powołanego artykułu stanowi, 

że propozycję powołania konkretnego kandydata na stanowisko sędziego Trybunału może 

zgłosić grupa posłów licząca nie mniej niż 50 osób lub Prezydium Sejmu. Uchwała Sejmu 

w sprawie wyboru sędziego Trybunału zapada bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. 

Istotne regulacje, z punktu widzenia statusu sędziego, zawierają art. 7–12. Pierwszy 

z tych przepisów odzwierciedla postanowienie art. 195 ust. 1 Konstytucji (ust. 1) i zarazem 

rozwija konstytucyjny wymóg zapewnienia sędziom Trybunału warunków pracy, jak również 

wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (ust. 2–5). 

Ważną gwarancją jest też prawo do przejścia w stan spoczynku albo powrotu na poprzednio 

zajmowane lub równorzędne stanowisko po zakończeniu kadencji sędziego Trybunału (ust. 6 

i 7). 

Sposób uregulowania kwestii związanych z immunitetem formalnym przysługującym 

sędziom Trybunału nie odbiega od dotychczasowych rozwiązań, co warunkowane jest treścią 

art. 196 Konstytucji. 

Różnice w porównaniu zarówno ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 

30  sierpnia 2015 r., jak i po tej dacie, rysują się jednak, gdy chodzi o samo postępowanie 

dyscyplinarne. Odmiennie niż to miało miejsce pod rządami ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r., 

sąd dyscyplinarny drugiej instancji ma orzekać nie w pełnym składzie sędziów Trybunału, 

lecz – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 – w składzie siedmiu sędziów, z tym że sędzia, który 
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rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji jest wyłączony od orzekania na kolejnym etapie 

(art. 10 ust. 2). Drugą nowością normatywną jest uzależnienie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu sędziego Trybunału, w razie prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia 

ze stanowiska, od wyrażenia zgody przez Prezydenta Rzeczypospolitej. W myśl art. 12 ust. 2, 

o wyrażenie takiej zgody występuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału w drodze 

uchwały, zaś stanowisko Prezydenta w tej sprawie przybiera postać postanowienia. 

Według art. 13 ust. 1, organami Trybunału są Zgromadzenie Ogólne oraz prezes 

Trybunału. Ustawa określa kompetencje obu tych organów (por. odpowiednio art. 15 ust. 1 i 

art. 17 ust. 1), przy czym osobno (art. 14) odnosi się do corocznego, publicznego Zgromadzenia 

Ogólnego, którego zadanie polega na omówieniu działalności Trybunału oraz problemów 

wynikających z jego orzecznictwa. Prezesa Trybunału, podczas jego nieobecności, zastępuje 

wiceprezes, natomiast w przypadku wystąpienia przeszkody w sprawowaniu obowiązków przez 

prezesa i wiceprezesa Trybunału, rolę tę winien pełnić sędzia Trybunału wyznaczony przez 

prezesa Trybunału lub sędzia Trybunału, który jest najstarszy wiekiem (art. 17 ust. 2 i 3). 

Analogicznie jak to przewidywał art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o 

Trybunale Konstytucyjnym (w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 19 listopada 2015 r. 

o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym), Prezydent Rzeczypospolitej ma powoływać 

prezesa i wiceprezesa Trybunału spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych na 

każde z tych stanowisk przez Zgromadzenie Ogólne (art. 16 ust. 1). Inaczej niż w ustawie 

z  dnia 1 sierpnia 1997 r. został uregulowany również termin, w którym Zgromadzenie Ogólne 

powinno dokonać wyboru kandydatów. Zgodnie z art. 16 ust. 3, uchwała w tym zakresie musi 

zapaść między 30 a 15 dniem przed upływem kadencji urzędującego prezesa lub wiceprezesa 

Trybunału (wcześniej był to termin minimum 3 miesięcy). Dodatkowo przepisy art. 16 ust. 5–7 

drobiazgowo normują zagadnienia związane ze zgłaszaniem kandydatur, sporządzaniem kart 

do głosowania oraz samym oddawaniem głosów na poszczególnych kandydatów (zasada: 

jeden sędzia – jeden głos). 

Ustawa stanowi, że zapewnienie Trybunałowi odpowiednich warunków organizacyjnych 

i administracyjnych leży w gestii prezesa Trybunału. Zajmuje się tym także Biuro Trybunału, 

którym kieruje szef, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek 

prezesa Trybunału (art. 18 ust. 1 i 2). Szczegóły związane z funkcjonowaniem i strukturą Biura 

Trybunału określa statut (art. 18 ust. 4). 
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Regulacje ujęte w rozdziale 2, oddziale 1 ustawy są zbieżne z postanowieniami ustawy 

z dnia 1 sierpnia 1997 r., z wyjątkiem dyspozycji art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. f i ust. 2, art. 28 pkt 11, 

art. 33 ust. 2, 3 i 5, art. 34 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1, 3–6. 

Pierwszy z wyżej wymienionych przepisów przyznaje trzem sędziom Trybunału możliwość 

wnioskowania o rozpoznanie danej sprawy w pełnym składzie. Uprawnienie to jest niezależne 

od podobnej kompetencji, jaką art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. e przyznaje w tym zakresie prezesowi 

Trybunału, a także sędziom należącym do składu orzekającego, wyznaczonego do rozpoznania 

konkretnej sprawy. Sędziowie, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. f (sędziowie spoza 

składu orzekającego), mogą złożyć stosowny wniosek w terminie 14 dni od otrzymania odpisu 

wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej. W konsekwencji prezes Trybunału jest 

obowiązany doręczać wszystkim sędziom Trybunału odpisy pism inicjujących postępowanie 

przed Trybunałem po dokonaniu ich kontroli pod względem spełnienia wymogów formalnych 

(art. 38 ust. 1). 

Stosownie do art. 26 ust. 2, rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga udziału co 

najmniej jedenastu sędziów Trybunału, natomiast ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. przewidywała, 

iż w pełnym składzie musi uczestniczyć przynajmniej dziewięciu sędziów. Ponadto w ustawie 

tej inaczej zredagowany był przepis ustanawiających warunki formalne, jakie winien spełniać 

wniosek składany do Trybunału przez podmioty, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1–5 

Konstytucji. Art. 33 ust. 2 i 3 enumeratywnie wyliczają elementy tak samego petitum wniosku, 

jak i jego uzasadnienia, gdy tymczasem w ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. kwestia ta była 

uregulowana identycznie, jak to jest w przypadku pytań prawnych, tzn. tak jak w art. 33 ust. 6 

przedłożonej ustawy. Dodatkową modyfikację mieści art. 33 ust. 5, który od Krajowej Rady 

Sądownictwa wymaga wykazania, że kwestionowana w jej wniosku ustawa lub inny akt 

normatywny dotyczy spraw mieszczących się w zakresie działania Rady. 

Co się tyczy z kolei nowości normatywnych w art. 38 ust. 3–6, to ustawa nakazuje przy 

wyznaczaniu terminów rozpraw uwzględniać kolejność wpływu spraw do Trybunału. Zasada 

ta znajduje jednak zastosowanie wyłącznie do spraw wszczętych wnioskami, z tym że poza 

kolejnością mogą być rozpatrywane wnioski wskazane w art. 38 ust. 4, tj. wnioski Prezydenta 

wnoszone w trybie tzw. kontroli prewencyjnej, w tym kwestionujące konstytucyjność ustawy 

budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym oraz ustawy regulującej organizację i tryb 

postępowania przed samym sądem konstytucyjnym, wnioski o stwierdzenie przeszkody 

w  sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powierzenia Marszałkowi 
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Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków głowy państwa, jak również wnioski o 

rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. 

Co więcej: w myśl art. 38 ust. 5, prezes Trybunału wyznacza termin rozprawy z pominięciem 

wymogu sformułowanego w art. 38 ust. 3, jeżeli zwróci się o to Prezydent Rzeczypospolitej, 

uprzednio poinformowany o wpłynięciu wniosku w trybie art. 34 ust. 2. Jak wynika z art. 28 

pkt 11, wystąpienie przez Prezydenta z tego typu żądaniem automatycznie czyni go 

uczestnikiem danego postępowania.  

Poza omówionymi różnicami przepisy ogólne w rozdziale poświęconym postępowaniu 

przed Trybunałem są w istocie tożsame z przepisami ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. Dotyczy 

to przede wszystkim liczebności składów orzekających w sprawach o mniejszym ciężarze 

gatunkowym lub wyznaczonych do rozstrzygania zażaleń na postanowienia wydane w ramach 

wstępnej kontroli wniosków i skarg konstytucyjnych bądź decydowania o wyłączeniu sędziego 

(art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3). Analogiczne są ponadto rozwiązania odnośnie do: relacji Trybunału 

z sądami i innymi organami władzy publicznej (art. 22, art. 23); wyłączenia jawności rozprawy 

oraz  zwalniania świadków i biegłych od obowiązku zachowania tajemnicy (art. 24); kosztów 

postępowania (art. 25); przydzielania sędziów do poszczególnych składów orzekających (z tym 

zastrzeżeniem, że w art. 26 ust. 3 zostało wyraźnie przesądzone, że prezes Trybunału wyznacza 

sędziów z zachowaniem kolejności alfabetycznej); problemu wyłączenia sędziego (art. 27); 

zdolności do uczestniczenia w rozmaitych postępowaniach przed Trybunałem oraz działania 

w tych postępowaniach osobiście lub przez przedstawiciela czy też pełnomocnika (art. 28 pkt 

1–10, art. 30); charakteru pism wnoszonych do Trybunału, a także szczególnych wymogów 

stawianych pytaniom prawnym (art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 6–7); praw 

i  obowiązków uczestników postępowania oraz osób trzecich, w tym kwestii związanych z 

dostępem do akt (art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 2, art. 35, art. 36); uprawnień przewodniczącego 

składu orzekającego (art. 39). 

W całości zbieżny w swej treści z art. 39 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. jest art. 40 

opiniowanej ustawy, a zatem przepis określający przesłanki umorzenia postępowania przez 

Trybunał. Oprócz tego w art. 37 przywrócono funkcjonujący przed dniem 30 sierpnia 2015 r. 

dwuetapowy model wstępnej kontroli wniosków. W świetle ust. 4 przywołanego artykułu, 

postanowienie w sprawie nienadania wnioskowi dalszego biegu podlega zaskarżeniu w drodze 

zażalenia. To pierwsze postanowienie wydaje przy tym jeden sędzia (art. 37 ust. 1), natomiast 

zarzuty zawarte w zażaleniu bada Trybunał w składzie trzech sędziów (art. 26 ust. 1 pkt 2 
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lit. b). Ta sama procedura znajduje zastosowanie również w przypadku skarg konstytucyjnych 

(patrz art. 50). 

Zgodnie z art. 41, wewnętrzny tok postępowania z wnioskami, pytaniami prawnymi 

oraz skargami konstytucyjnymi ma zostać uregulowany w regulaminie Trybunału (zob. też 

art. 15 ust. 7). 

W kolejnej jednostce systematyzacyjnej, jaką jest oddział 2 noszący tytuł „Postępowanie 

o stwierdzenie zgodności ratyfikowanych umów międzynarodowych i aktów normatywnych 

z Konstytucją oraz w sprawie pytań prawnych”, nowością normatywną w porównaniu z ustawą 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. jest zawężenie kognicji Trybunału do badania trybu wydania danego 

aktu jedynie z punktu widzenia reguł określonych w Konstytucji (art. 43). Pozostałe przepisy 

omawianego oddziału stanowią doprecyzowanie procedury uregulowanej w oddziale 1 

(obowiązek udziału w rozprawie adresowany do określonych uczestników, ciążący na Trybunale 

obowiązek zwrócenia się do Rady Ministrów o wydanie opinii w przedmiocie skutków 

finansowych ewentualnego orzeczenia o niezgodności z Konstytucją – por. art. 42 i art. 45). 

Unormowania z zakresu procedury stosowanej w odniesieniu do skarg konstytucyjnych 

(rozdział 2, oddział 3) zostały zmodyfikowane tylko w dwóch kwestiach. W art. 47 ust. 2 

została wyłączona zasada wyznaczania rozpraw wedle kolejności wpływu spraw do Trybunału. 

Z kolei w art. 52, w którym przyznaje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Rzecznikowi 

Praw Dziecka prawo do przystąpienia do postępowania przed Trybunałem, termin na zgłoszenie 

udziału skrócono do 30 dni. Poza tym podtrzymany został trzymiesięczny termin na wniesienie 

samej skargi konstytucyjnej (art. 47 ust. 1), zaś w art. 48 i art. 49 zostały podane wymagania 

co do redakcji (elementów) pisma obejmującego skargę oraz podmiotów legitymowanych do 

jego sporządzenia, dokładnie tak jak to miało miejsce w ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

Identyczne rozwiązania przyjęto ponadto w przepisach regulujących instytucję postanowienia 

tymczasowego o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której dotyczy 

skarga konstytucyjna (art. 51), krąg podmiotów będących uczestnikami postępowania oraz 

skutki ich niestawiennictwa na rozprawie (art. 53). 

Tak samo uregulowane zostały także dwa dalsze postępowania: w sprawach sporów 

kompetencyjnych (rozdział 2, oddział 4, art. 54 i art. 55) oraz w sprawach dotyczących 

zgodności celów lub działalności partii politycznych z Konstytucją (rozdział 2, oddział 5, 

art. 56–59). 
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W rozdziale 3 poświęconym zasadom i trybowi orzekania, w oddziale 1 („Rozprawy 

i  posiedzenia”) odmiennie unormowano kwestię okresu, który powinien upłynąć między 

zawiadomieniem o terminie rozprawy a jej przeprowadzeniem – według ustawy z dnia 1 

sierpnia 1997 r. był to termin 14 dni, natomiast art. 61 ust. 1 i 2 wprowadzają termin 30 dni 

oraz wyjątek obejmujący kontrolę ustawy budżetowej lub ustawy o prowizorium budżetowym 

przed ich podpisaniem, jak również stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej (te sprawy Trybunał rozpoznaje „niezwłocznie”). Nowe jest też 

postanowienie art. 61 ust. 3, które przyznaje prezesowi Trybunału prawo skrócenia terminu, 

o którym mowa w art. 61 ust. 1, o połowę, aczkolwiek jedynie w sprawach zainicjowanych 

pytaniami prawnymi lub skargami konstytucyjnymi albo w sprawach dotyczących sporów 

kompetencyjnych. Inicjatorzy tych postępowań mogą jednak zgłosić co do tego sprzeciw 

w terminie 7 dni. 

Pozostałe regulacje opisywanego oddziału w całości odpowiadają bliźniaczej części 

ustawy, na której wzorowany był projekt. Chodzi tutaj zwłaszcza o regulacje odnoszące się 

do: możliwości rozpoznania skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym; skutków 

niestawiennictwa na rozprawie poszczególnych uczestników postępowania; przebiegu rozprawy 

i instrumentów oddanych w ręce przewodniczącego, związanych z kierowaniem rozprawą; 

protokołu sporządzanego z przebiegu rozprawy; rodzaju spraw podlegających rozpoznaniu na 

posiedzeniu (art. 60, art. 61 ust. 4–8, art. 62–66). 

Oddział 2, traktujący o orzeczeniach Trybunału, otwiera art. 67, który wyraża zasadę 

związania Trybunału granicami wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej. Także 

brzmienie art. 68 ust. 1–4 odzwierciedla regulacje zawarte w odpowiednich jednostkach 

redakcyjnych ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. Inaczej ma się rzecz z art. 68 ust. 5–7. Przepisy 

te przewidują możliwość zgłoszenia przez grupę liczącą przynajmniej czterech sędziów 

sprzeciwu wobec proponowanego rozstrzygnięcia, jeżeli w ich ocenie rozpatrywane zagadnienie 

ma „szczególnie doniosły charakter ze względów ustrojowych lub ze względu na porządek 

publiczny”. W razie zgłoszenia sprzeciwu narada ulega odroczeniu o 3 miesiące, a sędziowie 

przeciwni przedstawionemu wcześniej kierunkowi rozstrzygnięcia muszą uzgodnić wspólne 

stanowisko. Na naradzie zwołanej po okresie odroczenia możliwy jest kolejny sprzeciw, który 

ponownie skutkuje odroczeniem na 3 miesiące. Po upływie tego ostatniego terminu znowu 

odbywa się narada, którą kończy głosowanie. Omawiany mechanizm znajduje zastosowanie 

wyłącznie w przypadku orzekania przez Trybunał w pełnym składzie. 
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Art. 69 stanowi, że orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów. Sędzia biorący 

udział w wydaniu rozstrzygnięcia może zgłosić tzw. zdanie odrębne. Ustawa przesądza też 

formę orzeczenia w poszczególnych rodzajach spraw (art. 71) oraz wskazuje elementy, które 

powinny znaleźć się w sentencji orzeczenia, przy czym jednym z takich elementów ma być – 

stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 6 – „wynik głosowania sędziów”. Zasady sporządzania uzasadnień 

regulują z kolei przepisy art. 72 ust. 3 i 4, a art. 74 i art. 75 precyzują kwestie sprostowań i 

wyjaśniania wątpliwości odnośnie do brzmienia wyroku. Nowości – w porównaniu z ustawą 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. – nie niosą również przepisy dotyczące postanowień i zarządzeń oraz 

samego publicznego ogłaszania orzeczeń i ich doręczania (art. 76–79) czy też wydawania 

przez Trybunał zbioru orzeczeń (art. 81). 

Odmienną niż dotychczas regulację obejmuje za to art. 80 ust. 4. Przepis ten przewiduje 

w zdaniu pierwszym, że prezes Trybunału, w drodze wniosku, zwraca się do Prezesa Rady 

Ministrów o ogłoszenie wyroków Trybunału oraz postanowień wymienionych w art. 71 ust. 2 

pkt 1–3. W pozostałym zakresie kwestie związane z publikowaniem orzeczeń Trybunału 

zostały rozstrzygnięte w sposób zbieżny z postanowieniami ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

Ustawa zawiera dwa przepisy zmieniające. Pierwszy zakłada nowelizację ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, co wiąże się z powrotem do koncepcji 

przyznania Rzecznikowi prawa do zgłoszenia udziału w postępowaniu przez Trybunałem 

tylko wtedy, gdy sprawa została zainicjowana skargą konstytucyjną. Z tym problemem wiąże 

się także dyspozycja art. 89. Drugi z przepisów zmieniających jest wyrazem konieczności 

zmodyfikowania odesłania w art. 43 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. 

W przepisach przejściowych ustawy zamieszczone zostało rozwiązanie, zgodnie z którym 

do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosować się 

będzie nowe przepisy (art. 84 ust. 1). Jednocześnie na Trybunał nałożony zostanie obowiązek 

rozstrzygnięcia wspomnianych właśnie spraw przed upływem roku od dnia wejścia w życie 

ustawy (art. 84 ust. 2). Nie będzie to dotyczyło jedynie spraw wszczętych na skutek wniosków 

podmiotów określonych w art. 191 ust. 1 pkt 1–5, gdyż na mocy art. 85 sprawy te zostaną 

zawieszone na 6 miesięcy, a wnioskodawcy zostaną wezwani do dostosowania wniosków do 

nowych wymogów (zob. np. art. 33 ust. 3 pkt 5). W przypadku nieuzupełnienia wniosku 

postępowanie podlegać będzie umorzeniu. 

Postanowienie art. 84 ust. 1 o stosowaniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. do spraw 

w toku znajduje rozwinięcie w art. 86 (wyznaczenie nowych terminów rozpraw po uprzednim 
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dostosowaniu składów), art. 87 (odroczenie publicznego ogłoszenia orzeczenia w związku 

z nakazem dostosowania do wymogów ustawy składów i orzeczeń) oraz art. 88 (stosowanie 

nowego modelu wstępnego rozpoznania). Natomiast art. 90 umożliwia Radzie Ministrów, 

która w świetle przepisów opiniowanej ustawy traci przymiot uczestnika postępowań związanych 

z hierarchiczną kontrolą norm prawnych, dalsze działanie w tych sprawach, w których zdążyła 

już przedstawić swoje stanowisko. 

W myśl art. 91, rozstrzygnięcia Trybunału wydane z naruszeniem przepisów ustawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym zostaną ogłoszone w odpowiednim 

dzienniku urzędowym w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przepis wyznacza 

zarazem granice czasowe służące ustaleniu, do których rozstrzygnięć może być stosowany: 

datą początkową jest dzień 10 marca 2016 r., zaś końcową – 30 czerwca 2016 r. 

Art. 92 odnosi się z kolei do obowiązku prezesa Trybunału, który to sprowadza się do 

powierzenia obowiązków orzeczniczych sędziom, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta 

Rzeczypospolitej, lecz do dnia wejścia w życie ustawy nie podjęli obowiązków sędziego 

Trybunału. 

Zgodnie z art. 94, ustawa wejdzie w życie po upływie 14-dniowego okresu spoczywania. 

Równocześnie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym utraci moc 

obowiązującą. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

W ramach prac legislacyjnych, które doprowadziły do uchwalenia opiniowanej ustawy, 

łącznemu rozpatrzeniu podlegały cztery przedłożenia: poselski projekt ustawy o zmianie 

ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 129), obywatelski projekt ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym (druk nr 550), poselski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk 

nr  558) oraz poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk 

nr 569). 

Pierwsze czytanie projektu objętego drukiem nr 129 odbyło się na 5. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 17 grudnia 2015 r., a następnie projekt ten został skierowany do dalszych prac do 

Komisji Ustawodawczej. Pierwsze czytanie pozostałych projektów miało miejsce w trakcie 

20. posiedzenia Sejmu w dniu 10 czerwca 2016 r. Po rozstrzygnięciu w przedmiocie wniosku 

o odrzucenie projektów zawartych w drukach nr 558 i 569, Sejm postanowił o skierowaniu 
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wszystkich projektów, w tym również projektu z druku nr 129, do Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka. 

Pierwsze posiedzenie Komisji poświęcone rozpatrzeniu wskazanych wyżej propozycji 

legislacyjnych odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 r. Na tym posiedzeniu ukonstytuowała się 

podkomisja nadzwyczajna, która obradowała nad projektami w kolejnych dniach: 22, 23 i 24 

czerwca 2016 r. Projektem, na którym bazowała podkomisja w opisywanych pracach, był 

projekt z druku nr 558. 

W przyjętym sprawozdaniu podkomisja nadzwyczajna zarekomendowała wprowadzenie 

do projektu szeregu poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym (np. w osobnej jednostce 

redakcyjnej ujęto kwestię siedziby Trybunału; śródtytułom nadano oznaczenia odpowiadające 

systematyzacji przyjętej w Zasadach Techniki Prawodawczej; ministrów, o których mowa 

w art. 19 ust. 2, art. 28 pkt 7 i art. 42 ust. 2, określono przez odwołanie się do nazw właściwych 

działów administracji rządowej). Ponadto podkomisja zaproponowała zmiany o charakterze 

merytorycznym, a mianowicie m.in.: 

– doprecyzowanie, że mandat sędziego Trybunału wygasa w razie skazania go prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe (art. 12 ust. 1 pkt 3), 

– jednoznaczne wskazanie terminu wyboru kandydatów na stanowiska prezesa lub wiceprezesa 

w przypadku opróżnienia tych stanowisk (art. 16 ust. 3 zdanie drugie), 

– dodanie przepisu, który pozwala trzem sędziom Trybunału zgłosić wniosek o rozpoznanie 

skargi konstytucyjnej, wniosku lub pytania prawnego w pełnym składzie (art. 26 ust. 1 pkt 1 

lit. g), 

– ustalenie, że sprawy wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 rozpoznawane są w składzie pięciu 

sędziów, a nie siedmiu, jak stanowił projekt, 

– doprecyzowanie zasady przydzielania spraw poszczególnym sędziom (art. 26 ust. 3), 

– skrócenie terminu do zgłoszenia udziału w sprawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

oraz Rzecznika Praw Dziecka, wyznaczonego w art. 52 ust. 2 (projekt przewidywał 60 dni), 

– skrócenie do 30 dni okresu, który stosownie do art. 61 ust. 1 powinien upłynąć między 

doręczeniem zawiadomienia o rozprawie a jej terminem (według projektu 60 dni), 

– dodanie trzech przepisów regulujących sposób dochodzenia przez Trybunał orzekający 

w  pełnym składzie do rozstrzygnięcia (kwestia możliwości zgłoszenia sprzeciwu podczas 

narady sędziów i jego konsekwencji w postaci kolejnych odroczeń narady), 
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– zawężenie stosowania wymogu podejmowania rozstrzygnięć większością 2/3 głosów tylko 

do spraw, w których został postawiony zarzut niezgodności ustawy z Konstytucją lub umową 

międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i w których został 

zgłoszony sprzeciw podczas narady sędziów, oraz wprowadzenie podstawy do umorzenia 

postępowania w razie braku wymaganej większości (art. 69 ust. 2), 

– dodanie przepisów zmieniających, a ponadto przepisów regulujących: wyznaczenie terminu 

rozprawy oraz terminu publicznego ogłoszenia orzeczenia, wstępnego rozpoznania spraw, 

a także dalszego udziału Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rady Ministrów w sprawach, 

w których podmioty te przystąpiły do postępowania (art. 86–90), 

– dodanie przepisu, który stwierdza, że ogłoszeniu w odpowiednim dzienniku urzędowym 

podlegają rozstrzygnięcia wydane w określonym przedziale czasowym z naruszeniem przepisów 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (art. 91), 

– dodanie przepisu, który obliguje prezesa Trybunału do włączenia do składów orzekających 

oraz przydzielenia spraw sędziom, którzy zostali zaprzysiężeni, ale nie podjęli obowiązków 

sędziego (art. 92). 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji 

nadzwyczajnej w dniu 29 czerwca 2016 r. Komisja wprowadziła do projektu dalsze korekty, 

w tym poprawki zmierzające do zapewnienia ustawie wewnętrznej spójności (np. art. 26 ust. 1 

pkt 1 lit. f i g) oraz kompletności zawartych w niej rozwiązań (art. 38 ust. 1; por. też art. 26 ust. 4 

w zw. z art. 52 ust. 3), doprecyzowujące (art. 28 pkt 7 i 8), jak również redakcyjne. Wśród 

poprawek o charakterze merytorycznym na uwagę zasługiwało przesądzenie, że w postępowaniu 

dyscyplinarnym w drugiej instancji Trybunał orzeka w składzie 7 sędziów oraz że sędziowie, 

którzy brali udział w rozstrzyganiu sprawy dyscyplinarnej w pierwszej instancji, podlegają 

wyłączeniu od dalszego orzekania (art. 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2). Komisja uchwaliła także 

poprawkę precyzującą, że sprzeciw w toku narady sędziowskiej może zgłosić „co najmniej” 

czterech sędziów i że sędziowie ci muszą wypracować „wspólną” propozycję rozstrzygnięcia 

(art. 68 ust. 5–7). Z kolei w art. 69 ust. 1 dodany został przymiotnik „zwykłą”. Sprawozdanie 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ukazało się w druku nr 667. 

W trakcie drugiego czytania, które odbyło się na 22. posiedzeniu Sejmu w dniu 5 lipca 

2016 r., zgłoszone zostały nowe wnioski legislacyjne, zaś przedstawiciel Komitetu Inicjatywy 

Ustawodawczej poinformował o wycofaniu obywatelskiego projektu ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym. 
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Wobec stanowiska Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, Komisja Sprawiedliwości i 

Praw Człowieka, która obradowała w tym samym dniu, podjęła decyzję o powtórzeniu prac 

legislacyjnych i ponownie podstawą do przygotowania sprawozdania uczyniła poselski projekt 

ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558). 

W sprawozdaniu Komisji (druk nr 693 z dnia 6 lipca 2016 r.) została zamieszczona 

rekomendacja przyjęcia projektu, który w swym kształcie zasadniczo odpowiadał propozycji 

objętej drukiem nr 667. Wprowadzono jednak dwie istotne zmiany. Po pierwsze, w projekcie 

zostało pominięte postanowienie przyznające Prezydentowi oraz Prokuratorowi Generalnemu 

prawo do zgłoszenia wniosku o rozpoznanie sprawy w pełnym składzie sędziów Trybunału 

(regulację taką zawierał art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. f projektu uchwalonego przez Komisję w dniu 

29 czerwca 2016 r.). Po drugie, w art. 69 ust. 1 projektu wskazano, że orzeczenie zapada 

zwykłą większością głosów. Komisja zrezygnowała natomiast z rozwiązania, które uzależniało 

merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy od uzyskania kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 

Do drugiego czytania projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym doszło jeszcze na 

22. posiedzeniu Sejmu w dniu 6 lipca 2016 r. Zarówno zgłoszony w trakcie obrad wniosek 

o odrzucenie projektu, jak i poprawki zostały poddane pod głosowanie bez odsyłania projektu 

do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Żaden z tych wniosków nie uzyskał poparcia. 

Ostatecznie Sejm uchwalił projekt w wersji z druku nr 693. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Regulacje mogące wywoływać wątpliwości natury konstytucyjnej i systemowej 

1.1. W ramach konsultacji projekt objęty drukiem nr 558 został zaopiniowany przez 

m.in. Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa, Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową 

Radę Radców Prawnych. Podmioty te zgłosiły liczne uwagi i poważne wątpliwości, przede 

wszystkim co do zgodności projektowanych rozwiązań z ustawą zasadniczą. Podobne w swej 

wymowie zastrzeżenia artykułowane były w toku prac podkomisji nadzwyczajnej oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka przez służby legislacyjne Kancelarii Sejmu. 

1.2. Jednym z zarzutów, jaki najczęściej pojawiał się w wyżej wymienionych stanowiskach, 

był zarzut naruszenia podstawowych zasad konstytucyjnych wyznaczających pozycję Trybunału 

w systemie organów państwa, tzn. zasady podziału władzy (art. 10 Konstytucji) oraz zasady 

niezależności i odrębności władzy sądowniczej (art. 173 Konstytucji). Wskazany zarzut został 

postawiony m.in. w kontekście przyznania Prezydentowi Rzeczypospolitej kompetencji do 
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wyrażania zgody na stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału, w sytuacji gdy 

sędzia został prawomocnie skazany na karę dyscyplinarną usunięcia ze stanowiska sędziego 

Trybunału (art. 12 ust. 2). 

Omawiana regulacja stanowi novum w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym 

tak przed dniem 30 sierpnia 2015 r., jak i po tej dacie. Wprawdzie ustawą z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wprowadzony został mechanizm, 

który zakładał, że złożenie sędziego Trybunału z urzędu zostanie „wyjęte” z zakresu spraw 

przekazanych do rozstrzygania w trybie postępowania dyscyplinarnego, zaś organem władnym 

do podejmowania uchwał w tej kwestii będzie Sejm, a więc organ władzy ustawodawczej, 

jednak regulacja ta była przedmiotem krytyki – właśnie ze względu na naruszenie standardów 

konstytucyjnych – już w trakcie procesu legislacyjnego, a później została negatywnie oceniona 

w sprawie o sygn. akt K 47/15 i w opinii Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez 

Prawo (Komisji Weneckiej), przyjętej na 106. sesji plenarnej w dniach 11–12 marca 2016 r. 

(opinia nr 833/2015). Otóż, Komisja uznała przepis przewidujący wskazany mechanizm za 

„szczególnie niepokojący” z punktu widzenia niezależności Trybunału i podziału władz, i to 

niezależnie od tego, że art. 31a ust. 1 (dodany na mocy powołanej ustawy w ustawie z dnia 25 

czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym) wymagał aktywności Zgromadzenia Ogólnego 

jako jedynego organu władnego uruchomić procedurę złożenia sędziego Trybunału z urzędu. 

Zdaniem Komisji Weneckiej, tego typu regulacje są „nader dyskusyjne” i „nie mogą zostać 

wprowadzone bez wyraźnej podstawy konstytucyjnej.” 

Za poglądem, że zaprezentowane zastrzeżenia mogą być adekwatne również w przypadku 

regulacji z art. 12 ust. 2, zdają się przemawiać co najmniej dwa argumenty. Po pierwsze, 

tradycyjnie przyjmuje się, że zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów (zarówno 

sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych oraz Sądu Najwyższego, jak 

i sędziów Trybunału Konstytucyjnego) należy do sfery niezależności organów zaliczanych do 

władzy sądowniczej, którą wyróżnia odseparowanie od pozostałych władz. W tym aspekcie 

mówi się o autonomii organów tej władzy. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów pełni 

zresztą służebną rolę względem zadań powierzonych władzy sądowniczej. W szczególności, 

gdy chodzi o Trybunał, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sprzyja zapewnieniu należytej 

pozycji tego organu, jako że umożliwia Trybunałowi dbanie o odpowiedni poziom etyczny 

sędziów, co bezpośrednio wpływa na sposób wykonywania jego zadań orzeczniczych. Z jednej 

strony, reżim odpowiedzialności dyscyplinarnej ma gwarantować, że wśród sędziów, którzy 
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m.in. kontrolują hierarchiczną zgodność norm prawnych, będą wyłącznie osoby, które swoją 

nienaganną moralnie postawą dają rękojmię rzetelnego i niezależnego – tak od czynników 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych – orzekania. Z drugiej zaś strony, realizacja odpowiedzialności 

dyscyplinarnej ma fundamentalne znaczenie dla przeciwdziałania takim zachowaniom, które 

mogłyby pozbawić sędziów, a tym samym Trybunał, wiarygodności w oczach opinii społecznej. 

Innymi słowy, odpowiedzialność dyscyplinarna jest tym środkiem, który winien przyczynić 

się do tego, że adresaci orzeczeń Trybunału będą postrzegać go jako organ złożony z osób 

czyniących zadość godności urzędu w stopniu uzasadniającym kompetencję w zakresie kontroli 

konstytucyjności ustaw i innych aktów normatywnych. 

W swych dotychczasowych wypowiedziach Trybunał wielokrotnie zwracał uwagę na 

wagę autorytetu sądów i ewentualne konsekwencje utraty społecznego zaufania do niezawisłości 

(niezależności) piastunów władzy sądowniczej (tak choćby w motywach wyroku wydanego 

w sprawie P 31/12, gdzie Trybunał rozważał zakres przedmiotowy immunitetu sędziowskiego). 

To rozumowanie można odnieść także do sądu prawa, jakim jest Trybunał, co z kolei musiałoby 

prowadzić do konkluzji, że brak akceptacji ze strony Prezydenta dla stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu sędziego, który w postępowaniu dyscyplinarnym został uznany za winnego deliktu 

dyscyplinarnego i w związku z tym skazany na najsurowszą z kar dyscyplinarnych, mogłoby 

negatywnie rzutować na społeczną recepcję wyroków wydawanych w późniejszym czasie 

z  udziałem takiego sędziego. To z kolei stawiałoby pod znakiem zapytania jeden z celów 

deklarowanych przez projektodawców, czyli podniesienie „rangi i legitymizacji orzeczeń TK” 

(s. 1 uzasadnienia projektu ustawy). 

Brzmienie art. 12 ust. 2 nie pozostawia przy tym wątpliwości, że Prezydent w istocie 

mógłby odmownie ustosunkować się do uchwały Zgromadzenia Ogólnego (zwrot „wymaga 

uzyskania zgody” sugeruje władzę dyskrecjonalną Prezydenta). Dodatkowym problemem jest 

też w tym wypadku to, że postanowienie Prezydenta w przedmiocie wyrażenia zgody na 

usunięcie ze stanowiska sędziego Trybunału wymagałoby – jak zgodnie podkreślały podmioty 

opiniujące – kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów (art. 144 ust. 2 i 3 Konstytucji). 

Po drugie, w postępowaniu K 47/15 postawiona została teza, że już samo przyznanie 

Prezydentowi Rzeczypospolitej i Ministrowi Sprawiedliwości (tj. organom władzy wykonawczej, 

które wydają akty normatywne podlegające kognicji Trybunału) prawa do wnioskowania o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oddziałuje pośrednio na warunki, w których odbywa 

się wykonywanie funkcji orzeczniczych przez sąd konstytucyjny i z tej przyczyny nie daje się 
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pogodzić z zasadą niezależności Trybunału. To stwierdzenie nawiązywało do ugruntowanego 

w orzecznictwie konstytucyjnym i doktrynie prawa rozumienia zasady niezawisłości sędziów 

(art. 195 ust. 1 Konstytucji), która to jest silnie związana z zasadą niezależności (art. 173 

Konstytucji). Na niezawisłość sędziowską – jak wywodził dotąd Trybunał – składa się wiele 

elementów, w tym zwłaszcza niezależność od organów (instytucji) pozasądowych, niezależność 

od czynników politycznych oraz tzw. wewnętrzna niezawisłość sędziego. Niezawisłość należy 

do istoty prawidłowego wykonywania zawodu sędziego i przez to jest również gwarancją 

wolności i praw obywatelskich. Dla realizacji obowiązku zachowania niezawisłości sędziowskiej 

płynącego z art. 195 ust. 1 Konstytucji niezbędne są jednak prawne gwarancje tej niezawisłości 

w ustawach zwykłych. Przyznanie organom władzy wykonawczej uprawnień do wpływania 

(bezpośredniego czy nawet pośredniego) na sytuację sędziów temu wymogowi raczej nie służy. 

Wręcz przeciwnie – otwiera pole do wywierania nacisku na sędziego, a przez to oddziałuje na 

sposób wykonywania przez niego funkcji orzeczniczych. 

Dodatkowo można w tym miejscu podnieść, że choć przyjmowane przez ustawodawcę 

rozwiązania dotyczące sądów i trybunałów nie muszą być identyczne, to wszakże trudne do 

zaakceptowania byłoby odmienne regulowanie takich samych kwestii, w sytuacji gdy nie jest 

to uzasadnione specyfiką jednego ze wskazanych segmentów władzy sądowniczej. W kontekście 

regulacji z art. 12 ust. 2 ten argument uprawniony jest o tyle, że zarówno art. 178 ust. 1, jak 

i art. 195 ust. 1 Konstytucji poręczają (dokładnie tymi samymi słowami) niezawisłość sędziów 

w sprawowaniu urzędu. Tymczasem ani w przepisach ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o 

Sądzie Najwyższym, ani też w przepisach dotyczących sędziów sądów powszechnych czy 

regulujących ustrój pozostałych pionów sądownictwa nie przewidziano możliwości złożenia 

sędziego z urzędu z powodu popełnienia przez niego deliktu dyscyplinarnego pod warunkiem, 

że Prezydent Rzeczypospolitej wyrazi na to zgodę (i to mimo że Prezydent jest tym organem, 

który powołuje sędziów wszystkich sądów – por. art. 179 Konstytucji). 

1.3. Pogłębionej refleksji – ze względu na wspomniane zasady podziału władz oraz 

odrębności i niezależności władzy sądowniczej – wymaga także wyposażenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej w kompetencję do wpływania na porządek rozpatrywania wniosków przez 

Trybunał (art. 38 ust. 5). Jak bowiem zostało podniesione w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. 

(K 34/15), granicą dla powiązań funkcjonalnych między Trybunałem czy szerzej – władzą 

sądowniczą, a organami pozostałych władz jest „jądro kompetencyjne” tej pierwszej. Oznacza 

to, że inne władze nie mogą wkraczać w szczególności w sferę sędziowskiego orzekania, zaś 
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wyznaczanie rozpraw zdaje się mieścić w pojęciu czynności judykacyjnych (jednoznacznie 

w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy, wskazując, że organizacja pracy Trybunału jest 

„typowym uprawnieniem prezesa sądu konstytucyjnego”). 

Naturalnie żądanie głowy państwa jest w tym przypadku powiązane z inną regulacją – 

art. 38 ust. 3, który przy wyznaczaniu rozpraw w sprawach wszczętych na skutek wniosku 

nakazuje przestrzegać zasady „kolejności wpływu spraw do Trybunału”. Wypada wobec tego 

zauważyć, że analogiczne rozwiązanie wprowadzone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. zostało 

skrytykowane przez Komisję Wenecką jako niedające się pogodzić z europejskimi standardami. 

W opinii pisemnej Komisja zaznaczyła, że: „Trybunał Konstytucyjny musi mieć możliwość 

wcześniejszego kontynuowania i finalizowania postępowania w określonych sprawach. Tego 

rodzaju uznaniowość w przypadku Trybunału Konstytucyjnego jest zgodna (…) z artykułem 6 

EKPC [Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności] i artykułem 47 

TFUE [Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej]”. Komisja odwołała się przy tym do 

jednego z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który to potwierdził, że rola 

Trybunału Konstytucyjnego „jako strażnika Konstytucji powoduje, że szczególnie konieczne 

bywa niekiedy uwzględnienie (…) innych aspektów niż porządek chronologiczny spraw, np. 

charakteru danej sprawy czy jej znaczenia pod względem politycznym i społecznym.” Zdaniem 

samej Komisji, priorytetowego potraktowania mogą wymagać zwłaszcza sprawy z zakresu 

ochrony praw człowieka. Ostatecznie – zważywszy na zarzuty niedostatecznej przejrzystości 

wewnętrznego procedowania Trybunału i pozostawienia mu nadmiernej swobody uznania co 

do kolejności orzekania, jak również postulat przyspieszenia postępowania przed Trybunałem 

– Komisja Wenecka zaleciła „wdrożenie innych mechanizmów, które pozostaną w zgodzie 

z  zasadą rządów prawa”, np. zwiększenia stopnia transparentności istniejącego już systemu 

dystrybucji spraw i ich przepływu w Trybunale oraz wprowadzenia rozsądnych terminów ich 

rozstrzygania. 

Zastrzeżenia pod adresem zasady rozpatrywania wniosków według kolejności wpływu 

spraw do Trybunału – tak z punktu widzenia gwarancji odrębności i niezależności Trybunału, 

jak i konieczności zapewnienia mu warunków do rzetelnego i sprawnego działania – zostały 

wyartykułowane także w sprawie K 47/15. Wskazano tam, że rzetelność i sprawność działania 

instytucji publicznych, w szczególności zaś tych instytucji, które zostały stworzone w celu 

realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję, należy do wartości mających 

rangę konstytucyjną, co wynika z tekstu preambuły Konstytucji. Dotyczy to to nade wszystko 
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sądów (tak też wyroki wydane w sprawach P 20/04 i Kp 1/15). Zasada sprawności działania 

instytucji publicznych wymaga skonstruowania takich ram organizacyjnych i proceduralnych, 

by zadania tym instytucjom powierzone mogły być realizowane terminowo, bez nieuzasadnionej 

zwłoki, w sposób na tyle szybki, na ile jest to możliwe. Wymóg sprawności działania instytucji 

publicznych wyklucza również przyjmowanie rozwiązań, których celem samym w sobie jest 

spowolnienie owego działania bądź uzależnienie jego tempa od przypadkowych okoliczności. 

Dlatego właśnie powiązanie możliwości rozpoznawania poszczególnych spraw z sekwencją 

ich wpływu do Trybunału spotkało się z poważnymi zarzutami. Tak skonstruowana zasada 

wyznaczania posiedzeń Trybunału nie uwzględnia bowiem specyfiki rozmaitych spraw i co 

się z tym wiąże – odmiennego nakładu pracy, jakiego wymaga ich rozstrzygnięcie. 

Przedstawione uwagi mutatis mutandis mogłyby zostać odniesione do art. 38 ust. 3. Co 

prawda, ustawa wprowadza w art. 38 ust. 4 wyjątki od zasady kolejności wpływu wniosków, 

niemniej – na co zwróciła uwagę Krajowa Rada Sądownictwa – dotyczą one w większości 

takich kategorii spraw, które Trybunał rozpoznaje sporadycznie lub jak do tej pory w ogóle 

nie rozpoznawał. Poza tym wyjątki te wciąż nie odwołują się do okoliczności, które mogą być 

obiektywne i zupełnie niezależne od Trybunału (przykładowo: konieczności wyczekiwania na 

opinię Rady Ministrów, o której mowa w art. 45 ust. 1, czy też stanowisko innego podmiotu, 

który również nie należy do kręgu uczestników postępowania, albo wręcz na rozstrzygnięcie 

innego organu). Jak już skądinąd zostało wcześniej nadmienione, czynności mieszczące się 

w pojęciu orzekania, w tym wyznaczanie terminów rozpraw, powszechnie zalicza się do sfery 

objętej zasadą odrębności i niezależności władzy sądowniczej od organów pozostałych władz 

(w tym wypadku byłaby to władza ustawodawcza). 

1.4. Zarzuty związane z naruszeniem wymogu konstruowania przepisów w sposób, który 

zapewnia rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych, a dodatkowo – zbyt daleko 

idącą ingerencją w sferę objętą gwarancją odrębności i niezależności Trybunału, mogą ponadto 

okazać się adekwatne w odniesieniu do innych postanowień ustawy, jak chociażby art. 68 

ust. 5–7. Nie da się ukryć, że przepisy te nie znajdują odpowiednika ani w dotychczasowych 

regulacjach z zakresu postępowania przed Trybunałem, ani w przepisach normujących zasady 

działania innych organów sądowych. Przewidziany w nich mechanizm jest dość szczególny, 

albowiem ucieranie się poglądów wewnątrz samego Trybunału podporządkowuje sztywnym 

regułom związanym, po pierwsze, z 3-miesięcznymi terminami, które nie podlegają żadnemu 

skróceniu, a po drugie – z koniecznością uzgodnienia przez sędziów, którzy zdecydują się na 
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zgłoszenie sprzeciwu odnośnie do pierwotnie proponowanego rozstrzygnięcia, propozycji co 

do tego, jaki kierunek ma przybrać orzeczenie. Ten ostatni wymóg wydaje się być przy tym 

słabym punktem całego mechanizmu, skoro owa propozycja ma być „wspólna”. Co więcej: 

skoro art. 68 ust. 7 dopuszcza dalszy sprzeciw i po kolejnym odroczeniu nakazuje przeprowadzić 

powtórną naradę i głosowanie, to oczywistym się staje, że ta specjalna procedura może nie 

doprowadzić do wypracowania jednomyślnej decyzji. W tym sensie jej walor staje się mocno 

wątpliwy, tym bardziej że te swoiste „negocjacje” pozostaną w orbicie „kuchni trybunalskiej” 

(narada sędziów jest niejawna – art. 68 ust. 1), zaś stanowiska sędziów, którzy ostatecznie 

zostaną przegłosowani, mogą co najwyżej znaleźć wyraz w tzw. zdaniach odrębnych (art. 69 

ust. 3). 

Podobne zastrzeżenia z racji spowolnienia procedury rozpatrywania spraw może budzić 

art. 85 ust. 1, który przewiduje 6-miesięczny termin zawieszenia postępowań zainicjowanych 

wnioskami przed dniem wejścia w życie ustawy (uzupełnienie wniosku zgodnie z wymogami 

określonymi w art. 33 ust. 2–5 nie ma wpływu na bieg tego terminu – patrz art. 85 ust. 2). 

W tym miejscu trzeba też dodać, że ze stosunkowo licznymi uwagami spotkała się sama 

idea stosowania przepisów nowej ustawy do wszystkich spraw w Trybunale, niezależnie od 

tego, na jakim etapie znajduje się ich rozpatrywanie (art. 84 ust. 1, którego rozwinięciem są 

m.in. art. 86 i art. 87, nakazujące dostosowanie składów orzekających do przepisów ustawy, 

po uprzednim odroczeniu – odpowiednio – rozprawy lub publicznego ogłoszenia orzeczenia). 

Jak podkreślały podmioty opiniujące, w tym Sąd Najwyższy, takie ukształtowanie prawa 

intertemporalnego jest dysfunkcjonalne, a tym samym nieracjonalne. W rozważanym zakresie 

podnoszone były poza tym zarzuty naruszenia zakazu retroakcji (Naczelna Rada Adwokacka, 

Krajowa Rada Radców Prawnych). 

1.5. Za kontrowersyjną została uznana także dyspozycja art. 84 ust. 2. Wyznaczony w tym 

przepisie roczny termin na rozpoznanie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie ustawy, z wyjątkiem jedynie wniosków, o których mowa w art. 85, zdaje się 

nie uwzględniać innych rozwiązań zawartych w przepisach merytorycznych (zob. np. art. 61 

ust. 1, 3 i 8) oraz przepisach przejściowych (art. 86–88). W trakcie prac legislacyjnych nie 

zostało też dostatecznie wyjaśnione, czy ze względu na liczbę spraw znajdujących się obecnie 

w Trybunale, dotrzymanie tego terminu jest w ogóle możliwe. Biuro Legislacyjne Kancelarii 

Senatu nie dysponuje danymi na ten temat, niemniej z informacji opublikowanej na stronie 

internetowej Trybunału wynika, że tylko w I półroczu 2016 r. wpłynęło do Trybunału 150 spraw 
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wymagających wstępnego rozpoznania, czyli zainicjowanych skargami konstytucyjnymi oraz 

wnioskami podmiotów wskazanych w art. 191 ust. 1 pkt 3–5 Konstytucji, przy czym do części 

z tych spraw zastosowanie miałaby znaleźć reguła z art. 84 ust. 2. Oprócz tego należy się 

liczyć, że postanowienie art. 84 ust. 2 obejmie również sprawy, które wypłynęły wcześniej. 

Powyższa uwaga jest podyktowana przede wszystkim troską o dochowanie standardu 

poprawnej legislacji. Przyjmuje się bowiem, że stanowienie przepisów wzajemnie sprzecznych, 

pozostających ze sobą w takim stosunku, że zastosowanie się adresata do dyspozycji jednego 

wyklucza realizację obowiązku płynącego z innego, uchybia dyrektywom wywodzonym z art. 2 

Konstytucji. 

1.6. Na naruszenie zasad podziału władz i niezależności Trybunału, a zarazem możliwą 

niezgodność z art. 190 ust. 1 i 2 Konstytucji, zwracano uwagę ponadto w przypadku regulacji 

z art. 80 ust. 4, a konkretnie użytego w tym przepisie wyrażenia: „Prezes Trybunału kieruje 

wniosek o ogłoszenie wyroków i postanowień (…) do Prezesa Rady Ministrów”. Krajowa 

Rada Sądownictwa zaakcentowała, że formuła wniosku zakłada przyznanie Prezesowi Rady 

Ministrów możliwości oceny, czy dane orzeczenie w ogóle powinno zostać ogłoszone, gdy 

tymczasem czynność ogłoszenia w dzienniku urzędowym ma charakter wyłącznie techniczny. 

Z kolei Sąd Najwyższy wyraził przekonanie, że art. 80 ust. 4 wprowadza „szczególny rodzaj 

uzależnienia” Trybunału od władzy wykonawczej. 

Poza tym zastrzeżenia natury konstytucyjnej oraz systemowej zostały zgłoszone pod 

adresem art. 91. Przepis ten ma zapewne oddawać jedną z intencji przyświecających zgłoszeniu 

projektu z druku nr 558 (odsunięcie niebezpieczeństwa powstania dwóch reżimów prawnych), 

jednak może być uznany za sprzeczny z wzorcami z art. 190 ust. 1 i 2 Konstytucji. Na etapie 

prac sejmowych pojawiły się też argumenty wskazujące na trudności, jakie mogą pojawić się 

przy stosowaniu tego przepisu. Po pierwsze, już sam wyraz „rozstrzygnięcie” nie znajduje 

odpowiednika w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych. Za to w art. 9 ust. 1 pkt 6 tej ustawy mowa jest o „orzeczeniach” 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczących aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku 

Ustaw. Identycznym sformułowaniem – w zakresie odnoszącym się do tekstów ogłaszanych 

w Monitorze Polskim – posłużono się w art. 10 ust. 1 pkt 4, natomiast w art. 10 ust. 2 pkt 5 

i  6 wskazano wyraźnie „postanowienia” (chodzi tutaj o orzeczenia wydawane w sprawach, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 opiniowanej ustawy). O obowiązku ogłaszania 

„orzeczeń” Trybunału Konstytucyjnego w dziennikach urzędowych ministrów kierujących 
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działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych jest 

oprócz tego mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych. Po drugie, jeszcze bardziej problematyczne wydaje się być to, który 

z organów ma mieć kompetencję do dokonania wartościowania, które wpisane jest w treść 

art. 91. Pytanie to jest dość istotne, ponieważ regułą demokratycznego państwa prawnego jest 

działanie organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji). 

Niemniej ani ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 

ani żaden inny akt normatywny nie przewiduje żadnych regulacji w tym zakresie. W tym 

sensie unormowanie z art. 91 pozostaje niekompletne. 

1.7. Pewne wątpliwości może wywoływać także zupełne pominięcie w ustawie niektórych 

kwestii. Pierwszym takim zagadnieniem są terminy zgłaszania przez uprawnione gremia (art. 

6 ust. 4 zdanie pierwsze) kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału. Trzeba przyznać, że 

ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. nie zawierała regulacji w tym zakresie, niemniej nie jest to 

jeszcze wystarczający argument na rzecz konkluzji, że tego typu uregulowanie nie musi (albo 

nawet – wręcz nie powinno) znaleźć się w ustawie, której przedmiotem jest ustrój Trybunału. 

Kwestia sygnalizowana w tym miejscu wiąże się z problematyką odpowiedniego rozdzielenia 

materii ustawowej od materii właściwej przepisom prawa parlamentarnego. Na trudności 

związane z precyzyjnym rozgraniczeniem zakresu wyłączności ustawy z jednej strony, z drugiej 

zaś – zakresu wyłączności regulaminów zwracał uwagę sam Trybunał (np. w sprawie K 8/99). 

Z kolei w piśmiennictwie odnotowano m.in. że „materia prawa parlamentarnego odnosi się 

niekiedy do kwestii «na styku» działania Sejmu (Senatu) i innych organów konstytucyjnych, 

co może przemawiać za uregulowaniem ustawowym z uwagi na związek z konstytucyjnym 

zakresem wyłączności ustawy oraz w celu zachowania całościowego charakteru danej regulacji” 

(L. Garlicki, Regulamin Sejmu w systemie źródeł prawa, Przegląd Sejmowy nr 4/1994, s. 14–

15). 

Wobec zaskarżenia takiej właśnie regulacji zawartej w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

(K 34/15) Trybunał stwierdził jednak, że „[p]rocedura wyboru sędziego Trybunału nie jest 

wyłącznie wewnętrzną kwestią organizacji prac izby i rozdziału kompetencji między jej organy 

wewnętrzne. Zagadnienie to jest o wiele bardziej złożone. Nie można pominąć, że wybór 

sędziego Trybunału na indywidualną dziewięcioletnią kadencję stanowi jedną z konstytucyjnych 

gwarancji pozycji ustrojowej Trybunału oraz statusu jego sędziów. Uzupełniając skład sądu 

konstytucyjnego, Sejm wpływa na faktyczną zdolność tego organu do wykonywania jego 
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kompetencji.” Mając to na względzie Trybunał skonstatował, że kwestia terminu złożenia 

wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału, oprócz aspektów bez wątpienia 

technicznych i z punktu widzenia organizacji prac izby jedynie wewnętrznych, ma także wymiar 

wykraczający poza sferę wyłączności materii regulaminowej Sejmu (…). Na ustawodawcy 

spoczywa (…) powinność, aby problematykę terminu zgłoszenia kandydatury sędziego Trybunału 

unormować w ustawie w sposób, który będzie gwarantował ochronę konstytucyjnej kadencji 

sędziego Trybunału, nieprzerwany tok wypełniania zadań przez sąd konstytucyjny, a także 

efektywność, transparentność i rzetelność całego procesu wyborczego.” 

Drugim problemem w znacznej mierze pominiętym w ustawie są szczegóły (odrębności) 

procedury związanej z rozstrzyganiem, na wniosek Marszałka Sejmu, o istnieniu przeszkody 

w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej oraz tymczasowym powierzeniu 

Marszałkowi Sejmu wykonywania obowiązków Prezydenta. Art. 3 ust. 3 niejako potwierdza 

kompetencję Trybunału w tym zakresie (por. art. 131 ust. 1 zdanie drugie i trzecie Konstytucji); 

art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b przesądza, że Trybunał orzeka w takiej sprawie w pełnym składzie; 

art. 38 ust. 4 pkt 4 wyłącza stosowanie zasady, według której terminy rozpraw są wyznaczane 

z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków; art. 61 ust. 2 nakazuje Trybunałowi 

niezwłocznie przystąpić do rozpatrzenia wniosku Marszałka Sejmu; art. 71 ust 2 pkt 3 i 4 

określa formę rozstrzygnięcia Trybunału. Żaden z przepisów ustawy nie przesądza natomiast, 

czy Trybunał orzeka na posiedzeniu niejawnym, czy na rozprawie (i czy ewentualnie rozprawa 

może toczyć się z wyłączeniem jawności), ani w jaki sposób stwierdza okoliczności, na które 

Marszałek Sejmu powołał się we wniosku (kwestia dostępu do informacji medycznych bądź 

materiałów operacyjnych pozostających w gestii właściwych służb, gdy przejściowa niemożność 

sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej jest następstwem okoliczności innych 

niż stan zdrowia Prezydenta). Wydaje się, że tego typu sprawy powinny być jednoznacznie 

sprecyzowane w akcie normatywnym, którego istotą jest wypełnienie konstytucyjnego nakazu 

określenia tak organizacji, jak i trybu postępowania przed Trybunałem (art. 197 Konstytucji). 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej oraz tymczasowego powierzenia Marszałkowi Sejmu wykonywania 

obowiązków Prezydenta ma niewątpliwie charakter „awaryjny”, ale też specyficzny, wobec 

czego adaptacja w tym zakresie reguł proceduralnych dotyczących postępowania w sprawach 

hierarchicznej kontroli norm prawnych, rozstrzygania sporów kompetencyjnych lub oceny 

konstytucyjności celów i działalności partii politycznych może okazać się problematyczna 

(zob. argumenty przedstawione w sprawie K 47/15). 



– 22 – 

 

1.8. W orzecznictwie konstytucyjnym i doktrynie prawa panuje zgodność odnośnie do 

tego, że zasady przyzwoitej legislacji nabierają szczególnego znaczenia tam, gdzie w rachubę 

wchodzą wartości czy zasady rangi konstytucyjnej. To stwierdzenie można odnieść do sprawy, 

której na poziomie konstytucyjnym poświęcony jest art. 194 ust. 2 Konstytucji, a w ustawie – 

art. 16. To właśnie na tle regulacji zawartych w tym przepisie ustawowym formułowane były 

wątpliwości co do praktycznych następstw wprowadzenia zasady wyboru „co najmniej trzech” 

kandydatów na stanowiska prezesa i wiceprezesa Trybunału (art. 16 ust. 1). Istotna w tym 

zakresie jest też procedura wyboru owych kandydatów. Mianowicie: art. 16 ust. 2 stanowi, że 

kandydatów wybiera się „spośród sędziów Trybunału, którzy (…) uzyskali kolejno największą 

liczbę głosów”. Z kolei z art. 16 ust. 5 i 7 wynika, że sędzia może zgłosić jako kandydata siebie 

albo innego sędziego Trybunału oraz że w momencie dokonywania wyboru każdy z sędziów 

biorących udział w Zgromadzeniu Ogólnym może oddać tylko jeden głos (przy okazji można 

nadmienić, że końcowy fragment zdania drugiego w art. 16 ust. 7 jest zwykłym superfluum). 

Procedura wyboru kandydatów została uregulowana w ustawie dość drobiazgowo. Przepisy 

odnoszą się bowiem nawet do takich kwestii technicznych, jak kolejność wymienienia osób 

zgłoszonych na kandydatów na kartach do głosowania (art. 16 ust. 6 zdanie drugie). Ustawa 

nie przesądza natomiast, czy np. Zgromadzenie Ogólne może podjąć uchwałę wstępną, iż 

przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej określoną liczbę kandydatów (oczywiście nie mniej 

niż trzech) spośród tych, którzy „uzyskali kolejno największą liczbę głosów”. Art. 16 ust. 2 

może jednak być odczytywany w taki sposób, że w sytuacji gdy zgłoszona została nawet 

stosunkowo duża liczba kandydatów i każdy z nich otrzymał choć jeden głos, to wszyscy 

winni zostać wskazani w uchwale Zgromadzenia Ogólnego. Aktualności w takim przypadku 

nabiera więc pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. (K 34/16). 

Trybunał zastrzegł tam, że jakkolwiek – wobec milczenia Konstytucji co do liczby kandydatów 

przedstawianych Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz kryteriów ich wyboru – ustawodawca 

zyskał pewną swobodę w zakresie szczegółowego unormowania tak samej procedury wyboru, 

jak i kryteriów sposobu wyznaczania osób mających pełnić funkcje prezesa i wiceprezesa 

Trybunału, to swoboda ta nie jest nieograniczona. Zdaniem Trybunału, „niedopuszczalne 

byłoby takie ukształtowanie omawianej procedury (…), która sprowadzałaby rolę Zgromadzenia 

Ogólnego wyłącznie do uporządkowania czy pogrupowania proponowanych kandydatur według 

poparcia, jakie uzyskali na etapie procedury przeprowadzonej w Trybunale. Niedopuszczalne 

byłoby również takie poszerzenie dopuszczalnej liczby kandydatów, które oznaczałoby 

faktyczne przekazanie Prezydentowi całościowego i samodzielnego rozstrzygania w kwestii 
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obsady funkcji Prezesa lub Wiceprezesa TK, bez praktycznego uwzględniania wypowiedzi 

i stanowiska Zgromadzenia Ogólnego w tej sprawie.” 

1.9. W porównaniu z aktualnie obowiązującym stanem prawnym (zob. art. 50 ust. 3 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.) oraz brzmieniem art. 42 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

(„Orzekając o zgodności aktu normatywnego lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

z Konstytucją, Trybunał bada zarówno treść takiego aktu lub umowy, jak też kompetencję oraz 

dochowanie trybu wymaganego przepisami prawa do wydania aktu lub do zawarcia i ratyfikacji 

umowy”), art. 43 zawężająco opisuje zakres kognicji Trybunału. Przepis ten nie podlegał żadnym 

korektom w toku prac legislacyjnych, w związku z czym całkowicie miarodajne pozostaje 

wyjaśnienie intencji przyświecających propozycji wprowadzenia go do systemu prawa (s. 13–14 

uzasadnienia projektu ustawy). Jednak to nie tyle sama rekonstrukcja celu założonego przez 

projektodawców, a dopuszczalność limitowania przeprowadzanej przez Trybunał kontroli tzw. 

czynności prawodawczej wzbudziła kontrowersje. 

Rozbudowaną uwagę przedstawił w tym zakresie Sąd Najwyższy, podnosząc, iż przepis 

art. 43 może być traktowany jako „ustawowe przyzwolenie” na naruszanie reguł tworzenia 

prawa zawartych w innych przepisach niż przepisy Konstytucji, która zresztą tryb stanowienia 

ustaw określa jedynie w ogólnych zarysach. Poza zakresem właściwości Trybunału znajdą się 

przypadki odstępowania od reguł dotyczących zawierania umów międzynarodowych oraz 

wydawaniu rozporządzeń i innych aktów prawa podustawowego, wydawanych na podstawie 

upoważnień ustawowych określających istotne elementy trybu ich stanowienia. W ocenie 

Sądu Najwyższego, „[t]rudno to pogodzić z zasadami przyzwoitej legislacji w demokratycznym 

państwie prawnym.” Podważona mogłaby zostać ponadto skuteczność zasady legalizmu, której 

to wyraz daje art. 7 Konstytucji. Pojęcie „orzeka”, którym posługuje się art. 188 Konstytucji 

determinujący zakres kognicji Trybunału, jest – według Sądu Najwyższego – pojęciem 

zastanym, a więc takim, którego rozumienie „od dawna uformowało się w Polsce na tle 

poglądów doktryny i orzecznictwa” (tak cytowany w opinii SN L. Garlicki, Polskie prawo 

konstytucyjne, Warszawa 2015, s. 131). Pojęcie to powinno zatem znajdować odzwierciedlenie 

w ustawodawstwie zwykłym. 

1.10. Ostatnią kwestią, która wymaga poruszenia w tej części opinii, jest długość okresu 

vacatio legis. W myśl art. 94, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Tym samym okres spoczywania ustawy ma być równy standardowemu okresowi przewidzianemu 

przez art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
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i niektórych innych aktów prawnych. Niemniej, ze względu na uwagi zgłaszane w trakcie prac 

legislacyjnych, stosownej refleksji musi być poddane to, czy okres 14 dni jest w tym wypadku 

wystarczający oraz adekwatny, zwłaszcza z punktu widzenia rangi regulowanej materii. 

Posiłkując się ustaleniami, których dostarcza orzecznictwo, wypada przypomnieć, że 

ustawodawca dysponuje w omawianej sferze pewną swobodą, lecz powinien każdorazowo 

określać okres vacatio legis w taki sposób, aby adresaci norm nie zostali pozbawieni okresu 

adaptacyjnego, by mogli zarówno przystosować się do nowych uregulowań, jak i zaplanować 

swoje działania z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym skutków prawnych. Czas 

niezbędny na adaptację do nowych rozwiązań powinien skądinąd zostać zapewniony nie tylko 

jednostkom czy podmiotom prywatnym, lecz również organom i instytucjom publicznym, 

albowiem warunkuje to rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonych im zadań. Wreszcie, 

w przypadku zmian dotyczących organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem można 

mówić o dodatkowej wytycznej w postaci konieczności zapewnienia Trybunałowi czasu na 

rozstrzygnięcie ewentualnych zastrzeżeń co do konstytucyjności wprowadzanych zmian (ten 

ostatni argument pojawił się w sprawie K 47/15). W podobnym duchu wypowiedziała się też 

Komisja Wenecka. W swej opinii zaakcentowała m.in., że „[s]ama idea nadrzędności przepisów 

Konstytucji wskazuje, że ustawa, która może zagrażać sprawiedliwości konstytucyjnej, musi 

zostać zbadana – a w razie potrzeby, unieważniona – przez Trybunał Konstytucyjny, zanim 

wejdzie w życie.” 

 

2. Inne wady opiniowanej ustawy 

2. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym powstała na bazie projektu, 

którego fundamentem – jak to określono w uzasadnieniu – była ustawa obowiązująca do dnia 

30 sierpnia 2015 r. Ustawa ta została uchwalona w roku 1997 i była dziewięciokrotnie 

nowelizowana, przy czym większość z wprowadzonych do niej zmian wyrażała konsekwencje 

uchwalenia lub zmiany innych ustaw. Żadna z ustaw nowelizujących nie zmierzała natomiast 

do poprawienia struktury wewnętrznej ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r., wyeliminowania tych 

jej mankamentów, które polegały chociażby na braku spójności poszczególnych przepisów, ich 

niepoprawnej relacji (nakładanie się ich zakresów przedmiotowych) czy też nieprawidłowej 

redakcji. 

2.2. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. powiela wszystkie te wady swego pierwowzoru, co – 

nawiasem mówiąc – w trakcie prac podnosił w swych wypowiedziach przedstawiciel Biura 



– 25 – 

 

Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Tytułem przykładu można wskazać na rozdział 2, oddział 1, 

który – mimo nazwy „Przepisy ogólne” – obejmuje m.in. dość szczegółowe regulacje odnośnie 

do wymagań stawianych wnioskom i pytaniom prawnym oraz co do toku postępowania 

z  wnioskami i pytaniami (por. art. 33, art. 34), podczas gdy zagadnienia te powinny być 

raczej uregulowane w osobnym oddziale, jak to jest w przypadku skarg konstytucyjnych (zob. 

znajdujące się w rozdziale 2, oddziale 3, art. 48 i art. 49). 

Innymi przykładem braku konsekwencji w zakresie układu przepisów ustawy jest art. 53 

ust. 2. Przepis ten stanowi, że rozprawa (w sprawie skargi konstytucyjnej) odbywa się bez 

względu na stawiennictwo uczestników postępowania, a zatem reguluje wycinek spraw, 

którym dedykowany został rozdział 3, oddział 1 „Rozprawy i posiedzenia” – patrz art. 61 ust. 

4–8. Powstaje przy tym pytanie o wzajemną relację tych przepisów, które jest nader ważkie 

z punktu widzenia interesów skarżącego. Czy jego nieobecność na rozprawie pozostanie bez 

znaczenia dla obowiązku merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał, czy też jego 

pozycja w tym aspekcie jest identyczna z pozycją podmiotu występującego z wnioskiem? 

Wątpliwość ta jest o tyle zasadna, że osoba wnosząca skargę raz określana jest jako „skarżący” 

(art. 53 ust. 1), a w innym przepisie już jako „wnioskodawca” (art. 32 ust. 2). Tymczasem 

zgodnie z art. 61 ust. 4 obecność wnioskodawcy na rozprawie jest obowiązkowa; w przypadku 

niestawienia się wnioskodawcy lub jego przedstawiciela, Trybunał umarza postępowanie albo 

odracza rozprawę. Uzasadnienie projektu ustawy nie odnosi się do przedstawionej kwestii 

i stąd nie wiadomo, jak była w tym zakresie intencja projektodawcy. Wydaje się zarazem, że 

jednoznaczne przesądzenie tej wątpliwości byłoby co najmniej celowe, gdyż pozostawienie 

tego praktyce stosowania prawa (która zapewne musiałaby nawiązać do wykładni przyjętej na 

gruncie ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.) nie czyni zadość postulatowi przyzwoitej legislacji. 

Za niepoprawne należy uznać także powtórzenie, z jakim mamy do czynienia w art. 53 

ust. 1. Skoro art. 28, zaszeregowany jako przepis ogólny, określa krąg uczestników każdego 

postępowania przed Trybunałem, w tym postępowania zainicjowanego skargą konstytucyjną 

(art. 28 pkt 1, 2, 6, 9 i 10), to art. 53 ust. 1, z którego nie da się w tym zakresie zdekodować 

żadnej normy szczególnej, jest w istocie zbędny. 

2.3. Powtórzeń nie uniknięto również w ramach poszczególnych jednostek redakcyjnych. 

Art. 15 ust. 2 przewiduje, że warunkiem podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Ogólne jest 

kworum wynoszące „co najmniej 10 [sędziów] z ogólnej liczby sędziów Trybunału określonej 

w art. 194 ust. 1 Konstytucji”. Zacytowane sformułowanie użyte zostało także w art. 16 ust. 7, 
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tj. przepisie obejmującym fragment regulacji odnośnie do procedury wyboru kandydatów na 

stanowisko prezesa bądź wiceprezesa Trybunału. Nie ma przy tym wątpliwości, że decyzja 

Zgromadzenia Ogólnego przybiera w takim wypadku postać uchwały (art. 16 ust. 2 zdanie 

drugie), a zatem że w istocie stosuje się do niej art. 15 ust. 2. W związku z tym można przyjąć, 

że zdanie pierwsze w art. 16 ust. 6 mogłoby zostać skreślone bez szkody dla przejrzystości i 

koherencji powołanych przepisów. 

Na marginesie, w obu wymienionych jednostkach redakcyjnych znalazło się odesłanie 

do art. 194 ust. 1 Konstytucji, które samo w sobie nie jest wadliwe, choć nie stanowi też 

żadnej „wartości dodanej”. Kwestię liczby sędziów zasiadających w Trybunale – na poziomie 

ustawy – porusza przecież art. 6 ust. 1, który skądinąd wiernie oddaje postanowienie samej 

Konstytucji. 

2.4. Zarzut zbędności można postawić ponadto całej regulacji zawartej w art. 52 ust. 3. 

Propozycja dodania tego przepisu do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym została 

zgłoszona na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości w dniu 6 lipca 2016 r. Autorzy poprawki 

wzorowali się zapewne na poprawce, która pojawiła się na wcześniejszym etapie procedury, 

tzn. gdy przedmiotem prac były połączone projekty. Nie uwzględnili natomiast tego, że na 

tym samym posiedzeniu, gdy rozpatrywany był już tylko projekt z druku nr 558, przyjęta 

została inna poprawka, a mianowicie usuwająca z ustawy wymóg wyznaczenia pełnego składu 

w każdej sprawie, w tym w sprawie skargi konstytucyjnej, jeżeli ze stosownym wnioskiem 

w tym zakresie wystąpi Prezydent Rzeczypospolitej lub Prokurator Generalny. Tym samym 

odpadła też konieczność informowania Prezydenta (który – w przeciwieństwie do Prokuratora 

Generalnego – nie jest uczestnikiem wszystkich postępowań ex lege) o skargach wpływających 

do Trybunału. Przedstawionej konkluzji nie zmienia okoliczność, że na podstawie art. 38 ust. 5 

(art. 52 ust. 3 wyraźnie zresztą do niego odsyła) Prezydent Rzeczypospolitej może zwrócić 

się do prezesa Trybunału z wnioskiem o odstąpienie od zasady kolejności wpływu spraw przy 

wyznaczaniu terminu rozprawy. Zasada ta nie znajduje bowiem zastosowania do rozpoznawania 

skarg konstytucyjnych, co jasno wynika z w art. 47 ust. 2 in fine. 

2.5. Jakkolwiek w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie uwzględnione zostały niektóre 

dyrektywy wyrażone w Zasadach Techniki Prawodawczej (np. związane z formułowaniem 

odesłań do innych aktów normatywnych – § 158 ust. 1 i 2 ZTP), redakcja wielu przepisów 

wciąż nasuwa zastrzeżenia. Dotyczy to w szczególności przepisów, które posługują się swego 

rodzaju skrótami myślowymi. Niedoskonałość taka charakteryzuje m.in. przepisy art. 3 ust. 2, 
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art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. d, art. 28 pkt 7 itp., w których można znaleźć wyrażenie sugerujące, że 

wnioskodawca występuje do Trybunału „o stwierdzenie zgodności”, podczas gdy w każdym 

wniosku musi być postawiony zarzut niezgodności danego aktu normatywnego czy też jego 

części z określonym wzorcem. Kolejnym przykładem analogicznego błędu językowego jest 

dyspozycja art. 87: „wymogi dotyczące orzeczenia dostosowuje się do przepisów niniejszej 

ustawy” (chodzi tutaj jednak o to, aby formuła nowego orzeczenia, które zostanie wydane 

w okresie odroczenia, uwzględniała wymogi wynikające z art. 72 ust. 1). Niewłaściwą składnię 

zastosowano poza tym w art. 61 ust. 2 (wyraz „którego” nie został użyty w liczbie i przypadku 

korespondującymi z wyrazami „kontroli” i „rozpatrzenia”). 

2.6. Pewnym uproszczeniem cechuje się treść art. 30 ust. 3. W przepisie tym expressis 

verbis wskazany został jedynie Senat, mimo że uczestnikami postępowania przed Trybunałem, 

z uwagi na posiadaną legitymację wnioskową, mogą być również Marszałek Senatu oraz grupa 

30 senatorów (art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji). Za uzupełnieniem art. 30 ust. 3 o te podmioty 

przemawia także fakt, że w art. 30 ust. 2, który ma być stosowany odpowiednio, mowa jest 

zarówno o Sejmie, jak i Marszałku Sejmu oraz grupie posłów, będącej wnioskodawcą. Co 

więcej: art. 30 ust. 4 umożliwia wnioskodawcom „o których mowa w ust. 2 i 3” (przy czym – co 

warto zaakcentować – Senat jako organ kolegialny nie może inicjować postępowania przed 

sądem konstytucyjnym i stąd nie przysługuje mu przymiot wnioskodawcy) ustanowienie, obok 

przedstawicieli, również pełnomocników „spośród osób niebędących posłami lub senatorami”. 

W świetle tego przepisu można więc założyć, że pominięcie w postanowieniu art. 30 ust. 3 

Marszałka Senatu oraz senatorów było w istocie przeoczeniem. 

2.7. Brak precyzji charakteryzuje ponadto katalog wymagań konstrukcyjnych stawianych 

wnioskom. Abstrahując już od tego, że zaliczenie określenia zarzutu niekonstytucyjności do 

elementów uzasadnienia nie odpowiada metodyce sporządzania pism procesowych, należy 

zauważyć, że w art. 33 ust. 3 pkt 2 wprost jest mowa o problemie „konstytucyjnym” i zarzucie 

„niekonstytucyjności” (identycznie też w kolejnym punkcie), choć we wniosku może być 

kwestionowana nie tyle „konstytucyjność” jakiegoś aktu normatywnego, co jego zgodność 

z aktem stojącym wyżej w hierarchii źródeł prawa, jednak innym niż sama ustawa zasadnicza 

(zob. też art. 191 ust. 1 w zw. z art. 188 pkt 1–3 Konstytucji). Bardziej precyzyjny jest w tym 

kontekście wymóg skojarzony z pytaniem prawnym, który sprowadza się do sformułowania 

„zarzutu niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą 

kwestionowanego aktu normatywnego” (art. 33 ust. 6 pkt 3). 



– 28 – 

 

2.8. Ustawa odsyła w dwóch miejscach do art. 90 Konstytucji, mówiąc przy tym o trybie 

ratyfikacji umowy międzynarodowej (art. 28 pkt 7, art. 42 ust. 2). Ze względu zwłaszcza na 

równoczesne precyzyjne odesłania do art. 89 ust. 1 Konstytucji, można by oczekiwać, że po 

wyrazach „art. 90” uszczegółowione zostanie, iż chodzi o „ust. 2 i 3”. Odpowiadałoby to 

znacznie bardziej wytycznej z § 156 ust. 2 ZTP. 

2.9. Analizując odesłania zawarte w ustawie można też dojść do wniosku, że w art. 90 

nietrafnie został zidentyfikowany przepis będący aktualnie podstawą działania Rady Ministrów 

w tych postępowaniach przed Trybunałem, które zostały wszczęte po upływie 2 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Przepisem tym jest bowiem art. 56 pkt 

6 tej ostatniej ustawy, a nie jej art. 135 ust. 1, czyli przepis dostosowujący, którego istotą było 

wprowadzenie terminu, który pozostawiono Radzie Ministrów na organizacyjnie przystosowanie 

się do wypełniania roli uczestnika postępowania przed Trybunałem w znacznie szerszym 

zakresie niż to miało miejsce pod rządami ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. Ustawa słusznie 

porusza problem statusu Rady Ministrów w toczących się postępowaniach, w sytuacji gdy 

powierzone jej zadania znowu mają zostać uregulowane w taki sposób, jak we wspomnianej 

ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. Niemniej właściwym punktem odniesienia powinien być 

w tym przypadku przywołany art. 56 pkt 6. W tym sensie więc początkowy fragment art. 90 

(przez odesłanie do art. 135 ust. 1) wywołuje zastrzeżenia pod względem techniki regulowania 

kwestii międzyczasowych. Jeżeli więc intencją jest to, aby Rada Ministrów zachowała status 

uczestnika postępowania w tych sprawach, w których zgłosiła swój udział w postępowaniu na 

zasadzie art. 135 ust. 2 lub w których – będąc „pełnoprawnym” uczestnikiem – złożyła 

pisemne stanowisko, to przepis art. 90 mógłby otrzymać takie brzmienie, jak w poprawce 

zaproponowanej w IV części niniejszej opinii. 

 

IV. Propozycje poprawek 

Ad 1.2. 

– w art. 12 skreśla się ust. 2; 

Ad 1.3. – grupa poprawek: 

– w art. 28 skreśla się pkt 11; 

– w art. 34 skreśla się ust. 2; 

– w art. 38 skreśla się ust. 3–6; 
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Ad 1.4. – grupa poprawek: 

– w art. 68 skreśla się ust. 5–6; 

– art. 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.” 

– art. 85 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 85. 1. W przypadku wniosków złożonych przez podmioty, o których mowa 

w art. 191 ust. 1 pkt 1–5 Konstytucji, nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, Prezes Trybunału lub przewodniczący składu orzekającego wydaje 

zarządzenie, w którym wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku zgodnie z wymogami 

określonymi w art. 33 ust. 2–5, w terminie 7 dni od doręczenia tego zarządzenia. 

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie uzupełniony w terminie, 

o którym mowa w ust. 1, Trybunał umarza postępowanie.”; 

– art. 86 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 86. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie został wyznaczony 

termin rozprawy, skład orzekający wyznacza się zgodnie z art. 26 ust. 1. 

– skreśla się art. 87; 

Ad 1.5. 

– w art. 84 skreśla się ust. 2; 

Ad 1.6. 

– w art. 80 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ogłoszenie orzeczeń Trybunału zarządza Prezes Trybunału.”; 

– skreśla się art. 91; 

Ad 1.7. 

– w art. 6 w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach „Prezydium Sejmu” dodaje się wyrazy 

„nie później niż 30 dni przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału”; 

– w art. 6 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji, 

termin na przedstawienie kandydata, o którym mowa w ust. 4, wynosi 21 dni.”; 
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– przygotowanie poprawki uzupełniającej ustawę o przepisy dotyczące postępowania 

w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta 

wymagałoby przesądzenia w pierwszej kolejności szeregu kwestii merytorycznych, o których 

mowa m.in. w części opisowej niniejszej opinii; 

Ad 1.8. 

– w art. 16: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „co najmniej”, 

b) w ust. 7 skreśla się wyrazy „i może głosować tylko na jednego kandydata”; 

Ad 1.9. 

– art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. Orzekając o zgodności aktu normatywnego lub ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej z Konstytucją, Trybunał bada zarówno treść takiego aktu lub umowy, jak 

też kompetencję oraz dochowanie trybu wymaganego przepisami prawa do wydania aktu lub 

do zawarcia i ratyfikacji umowy.” 

Ad. 1.10. 

– w art. 94 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „30 dni”; 

Ad 2.2. 

– w art. 53 skreśla się ust. 1; 

– w art. 53 po wyrazie „stawiennictwo” dodaje się wyrazy „skarżącego oraz innych”; 

Ad 2.3. 

– w art. 15 w ust. 2 skreśla się wyrazy „określonej w art. 194 ust. 1 Konstytucji”; 

– w art. 16 w ust. 7 skreśla się zdanie pierwsze; 

Ad 2.4. 

– w art. 52 skreśla się ust. 3; 

Ad 2.5. – grupa poprawek: 

– w art. 3 w ust. 3 wyrazy „stwierdza zgodność” zastępuje się wyrazami „orzeka w sprawie 

zgodności”; 
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– w art. 26 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w pkt 3 w lit. b wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się 

wyrazami „w sprawie”; 

– w art. 28 w pkt 4, 7 i 8 wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się wyrazami „w sprawie”; 

– w art. 42 w ust. 2 wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się wyrazami „w sprawie”; 

– w art. 44 wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się wyrazami „w sprawie”; 

– w art. 45 w ust. 1 skreśla się wyrazy „o stwierdzenie”; 

– w art. 47 w ust. 2 wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się wyrazami „w sprawie”; 

– w art. 61 w ust. 2 wyraz „którego” zastępuje się wyrazami „których”; 

Ad 2.6. 

– w art. 30 w ust. 3 wyraz „Senatu” zastępuje się wyrazami „Marszałka Senatu, Senatu lub 

grupy senatorów, będącej wnioskodawcą”; 

Ad 2.7. 

– w art. 33 w ust. 3: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wyjaśnienie problemu konstytucyjnego lub zarzutu niezgodności z Konstytucją, 

ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą kwestionowanego aktu 

normatywnego;”, 

b) w pkt 4 wyrazy „zarzutu niekonstytucyjności” zastępuje się wyrazami „sformułowanego 

zarzutu”; 

Ad 2.8. 

– w art. 28 w pkt 7 wyrazy „i art. 90” zastępuje się wyrazami „oraz art. 90 ust. 2 i 3”; 

– w art. 42 w ust. 2 wyrazy „i art. 90” zastępuje się wyrazami „oraz art. 90 ust. 2 i 3”; 

Ad 2.9. 

– art. 90 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 90. 1. W sprawach, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, w których Rada Ministrów zgłosiła swój udział 

w postępowaniu, postępowanie toczy się z udziałem Rady Ministrów. 
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2. Przepis ust. 1 stosuje się do innych spraw niż określone w ust. 1, w których Rada 

Ministrów, działając jako uczestnik postępowania, przedstawiła pisemne stanowisko przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


