
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 3. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 stycznia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Zgodnie z art. 146 ust. 1 Konstytucji RP to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną Rzeczypospo-

litej Polskiej i tylko prezydent Rzeczypospolitej, jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych, w 

zakresie polityki zagranicznej współdziała z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem – art. 133 

ust. 3 Konstytucji RP. Żaden inny polski organ, instytucja lub urząd bez Pana zgody lub upoważnienia nie ma 

więc prawa prowadzić „własnej” polityki zagranicznej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niestety, w ostatnim okresie obserwujemy niepokojące próby naruszenia tego ładu konstytucyjnego przez 

marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego. Obserwowane przeze mnie próby zaistnienia pana marszałka 

na arenie międzynarodowej – nieuzgodnione z Panem lub MSZ wizyty zagraniczne oraz goście spoza Polski 

przyjmowani oficjalnie w Senacie – upoważniają mnie do stwierdzenia, że pan marszałek Tomasz Grodzki 

celowo próbuje zawłaszczyć dla siebie kompetencje, których nie przyznaje mu polskie prawo, 

w szczególności Konstytucja RP, i tym samym złamać konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy, określoną 

w art. 10 ust. 1 tejże konstytucji. 

Kwalifikowaną postacią tych deliktów konstytucyjnych jest wprowadzanie przez pana marszałka nieu-

prawnionych osób i instytucji zagranicznych do polskiego procesu ustawodawczego. Tak było np. w trakcie 

prac Senatu RP nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Naj-

wyższym oraz niektórych innych ustaw: zaproszenie Komisji Weneckiej do oceny ustawy przed zakończe-

niem procesu ustawodawczego, dopuszczenie do udziału w pracach senackich komisji osób niebędących 

obywatelami polskimi, wizyty pana marszałka w Unii Europejskiej w celu konsultacji tekstu ustawy z przed-

stawicielami Komisji Europejskiej. 

Szanowny Panie Premierze, czy podziela Pan moje oceny dotyczące bezprawnych prób prowadzenia 

przez pana marszałka samodzielnej polityki zagranicznej? Czy nie nadszedł już czas na złożenie przez Pana 

w trybie art. 192 Konstytucji RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompeten-

cyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa? Mówi o tym art. 189 konstytucji. Kon-

kretnie: czy prawo prowadzenia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także umożliwienie 

uczestniczenia w polskim procesie ustawodawczym osób niebędących obywatelami polskimi, przysługuje 

marszałkowi Senatu, czy też polityka zagraniczna Rzeczypospolitej zarezerwowana jest dla władzy wyko-

nawczej, tj. dla Rady Ministrów i prezydenta Rzeczypospolitej? 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


