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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Bardzo proszę o precyzyjne określenie zakresu kompetencji ministra sprawiedliwości. Czy kwestie zwią-

zane z naruszaniem przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie leżą w zakresie działań Pana Mini-

stra? Znane mi są doskonale regulacje prawne dotyczące organizacji i działań ministerstwa, m.in. ustawa z 

dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej czy też rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra sprawiedliwości. Uprzejmie 

więc informuję, że nie ma potrzeby ponownego cytowania w odpowiedzi podstaw prawnych dotyczących 

zakresu kompetencji ministerstwa. 

Powyższe pytanie kieruję w następstwie przekazanej odpowiedzi od Pana Ministra w dniu 19 grudnia 

2018 r., DLPK-V-0520-5/18, na moje oświadczenie z 23 listopada 2018 r. w sprawie zgodności z art. 32 

Konstytucji RP ustalania przez radę miasta w strefie płatnego parkowania zerowej stawki opłaty dla miesz-

kańców tego miasta. W swoim oświadczeniu powołałem się na problem naruszania konstytucyjnego zapisu o 

równości wszystkich wobec prawa; art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

DzU 1997.78.483. W odpowiedzi wskazano przede wszystkim, że „Niniejsza sprawa wykracza poza zakres 

kompetencji Ministra Sprawiedliwości (…)”. 

Chciałbym podkreślić, że na gruncie prawoznawstwa naruszenie konstytucji definiuje się jako działanie 

lub zaniechanie niezgodne z treścią dyspozycji normy konstytucyjnej bezwzględnie wiążącej, w warunkach 

określonych jej hipotezą. Może więc polegać na podjęciu zachowania zakazanego przez normę konstytucyjną 

albo na niezrealizowaniu zachowania przez nią nakazanego. Nie ulega więc wątpliwości, że przedstawiony 

przeze mnie problem wpisuje się w ujęcie definicyjne naruszenia konstytucji. Niepodważalne jest także 

stwierdzenie, że naruszenie Konstytucji RP wpisuje się w szerszą kategorię naruszeń porządku prawnego. 

W nawiązaniu do powyższego bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: czy naruszenie zapisów Konstytucji 

RP, będącej aktem normatywnym w polskim porządku prawnym i najwyższym prawem RP, o czym mówi 

art. 8 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., nie znajduje się w jakimkolwiek 

stopniu w zakresie kompetencji ministra sprawiedliwości? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 


