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R.pr. prof. dr hab. Marek Chmaj 
 
 

Opinia prawna w przedmiocie:  
zakresu obowiązku  
przedstawienia przez Prezesa  
Trybunału Konstytucyjnego  
Senatowi Rzeczypospolitej  
Polskiej dorocznej informacji  
o istotnych problemach  
wynikającychz działalności  
i orzecznictwa Trybunału

 
I. Źródła prawa

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 
1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.);

2. Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2020 r., poz. 1444 
ze zm.);

3. Ustawa z dn. 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2019  r., poz. 2393);

4. Ustawa z dn. 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Kon-
stytucyjnego (Dz.U. 2018 r., poz. 1422);

5. Ustawa z  dn. 1 sierpnia 1997 r. o  Trybunale Konstytucyjnym  
(Dz.U. 1997 r., nr 102, poz. 643 ze zm.);
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6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 listopada 1990 r.  
Regulamin Senatu (M.P. 2018 r., poz. 846 ze zm.).

II. Skróty

1. „k.k.” – Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
2. „Konstytucja RP” – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dn.  

2 kwietnia 1997 r.;
3. „Regulamin Senatu”, „Regulamin” – Uchwała Senatu Rzeczypospo-

litej Polskiej z dn. 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu;
4. „u.t.p.TK” – Ustawa z dn. 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

III. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest ustalenie zakresu wynikające-
go z art. 13 u.t.p.TK obowiązku przedstawienia Senatowi Rzeczypospolitej 
Polskiej przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego dorocznej informa-
cji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału.

Niniejsza opinia została sporządzona została przy uwzględnieniu 
faktu, iż Prezes Trybunału Konstytucyjnego odmówiła przedstawienia 
informacji osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli, ale ogra-
niczyła się do przedłożenia wersji pisemnej informacji za rok 2018 i 2019, 
jak również przy uwzględnieniu treści opinii Biura Legislacyjnego Kan-
celarii Senatu nr BL.SPKO.112.5.2020 z dn. 10 lutego 2020 r. w sprawie 
sposobu przedkładania przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Se-
natowi informacji o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału.

IV. Stan normatywny

Według preambuły do Konstytucji RP, akt ten stanowi prawa podstawowe 
dla państwa oparte m.in. na współdziałaniu władz. Jak stanowi natomiast 
art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się 
na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej 
i władzy sądowniczej”. W doktrynie wskazuje się, że do władz wymie-
nionych w art. 10 odnosi się w sposób szczególny wymóg współdziałania 
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– odrębność czy separacja władz „nie może być podstawą rywalizacji, 
źle pojmowanej konkurencji, nie mówiąc już o wzajemnym zwalczaniu”  
(P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz. Tom I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, 
LEX/el., komentarz do art. 10 Konstytucji RP, teza 20). Z wyrażoną w art. 
10 Konstytucji RP zasadą podziału i równowagi władz wiąże się ściśle 
specyficzna funkcja kontrolna legislatywy. 

W doktrynie wyrażono stanowisko, zgodnie z którym zarówno obo-
wiązek składnia dokumentów sprawozdawczych, jak i samo zapoznawa-
nie się przez izbę parlamentu z dokumentami sprawozdawczymi, w tym 
z informacją Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach 
wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału, stanowi pochodną 
funkcji kontrolnej parlamentu (por. M. Berek, Rozpatrywanie przez Sejm 
dokumentów sprawozdawczych z działalności konstytucyjnych organów 
państwowych, [w:] R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Dookoła Wojtek... Księga 
pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Presinerowi, 
WPAiE UWr, Wrocław 2018, s. 370–372).

Zgodnie z art. 112 Konstytucji RP, „Organizację wewnętrzną i po-
rządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, 
jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków 
organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwa-
lony przez Sejm”. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie do 
Senatu RP, co wynika z  art. 124 Konstytucji RP. Pozycja regulami-
nów parlamentarnych w systemie źródeł prawa nie jest jednoznaczna  
(zob. S. Kubas, Regulamin Sejmu – problem demarkacji, [w:] M. Grzy-
bowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Pol-
ska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana 
profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2013, s. 495–500). Jakkolwiek przepisy regulami-
nów nie mogą wkraczać w sferę praw i obowiązków jednostki, to nie 
ulega wątpliwości, że przepisy te mogą uszczegóławiać regulacje kon-
stytucyjne i ustawowe określające obowiązki organów państwowych 
względem izby, a zatem mogą mieć charakter zewnętrzny, wiążący 
wobec tych organów (tamże, s. 497; M. Chmaj, Komentarz do Konsty-
tucji RP. Art. 112, 113, 114, Difin, Warszawa 2021, s. 53; wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego z dn. 14 kwietnia 1999 r., sygn. K 8/99, OTK-ZU 
1999 r., nr 3, poz. 41). Przyjmuje się, że „W odniesieniu do niektórych 
zagadnień, dotyczących relacji prawnych z podmiotami, które nie pod-
legają organizacyjnie izbie ani nie są jej w żaden sposób funkcjonalnie 
podporządkowane, Regulamin Sejmu będzie miał moc prawną ade-
kwatną do mocy prawnej ustawy” (P. Radziewicz, [w:] P. Tuleja (red.), 
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2021, komen- 
tarz do art. 112 Konstytucji RP, teza 3).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że na gruncie art. 4 ust. 1 usta-
wy z dn. 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, analogicznego 
w stosunku do art. 13 ust. 1 u.t.p.TK, wskazywano w doktrynie, że „Spo-
sób rozpatrywania informacji przez Izby jest pozostawiony do unormowa-
nia w ich regulaminach” (Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński,  
Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Wydawnictwo Sej-
mowe, Warszawa 1999, s. 54).

Stosownie do art. 13 ust. 1 u.t.p.TK, „Prezes Trybunału przedkłada 
corocznie Sejmowi oraz Senatowi informację o istotnych problemach wy-
nikających z działalności i orzecznictwa Trybunału”. Zgodnie natomiast 
z ust. 2 tego artykułu, „Nad informacją, o której mowa w ust. 1, w Sejmie 
i Senacie nie przeprowadza się głosowania”. Ustęp 3 nakłada na Prezesa 
Trybunału obowiązek przekazania informacji również innym podmio-
tom. Na gruncie analogicznych przepisów poprzednich ustaw regulują-
cych działalność Trybunału Konstytucyjnego ukształtowała się praktyka, 
zgodnie z którą Prezes Trybunału Konstytucyjnego przedkładał Senatowi 
RP informację na piśmie oraz, w formie skróconej, przedstawiał ją ustnie 
na posiedzeniu Senatu oraz jednej z jego komisji. W toku posiedzenia, 
Prezes odpowiadał na zadawane przez senatorów pytania. Analogiczna 
praktyka odnosiła się do składania sprawozdań i udzielania informacji 
również przez inne zobowiązane organy.

Stosownie do art. 45 pkt 3 Regulaminu Senatu, przedmiotem ob-
rad Senatu jest m.in. informacja przedstawiana Senatowi przez Try-
bunał Konstytucyjny. Z  kolei art. 33 ust. 1 Regulaminu stanowi,  
że prawo udziału w posiedzeniach posiada m.in. Prezes Trybunału Kon-
stytucyjnego. Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu, w toku posiedzenia 
Senatu, senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż  
1 minutę zapytania, związane z omawianym punktem porządku obrad, do 
obecnych na posiedzeniu osób wymienionych w art. 33 ust. 1 i 2, w spra-
wach kierowanych przez nie urzędów lub instytucji. Za zgodą senato-
ra odpowiedź może być udzielona niezwłocznie w formie pisemnej. Jak 
stanowi wreszcie art. 60 ust. 3 Regulaminu, „Na żądanie komisji albo 
przewodniczącego komisji, w sprawach będących przedmiotem jej zakre-
su działania, przedstawiciele Rady Ministrów, państwowych i samorzą-
dowych organów, instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, spółek prawa 
handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych 
oraz organizacji społecznych korzystających z dotacji z budżetu państwa są 
obowiązani do współpracy z komisją, w szczególności do: (1) przedstawienia 
informacji, wyjaśnień, opinii w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu 
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odpowiedniego nośnika; (2) przekazania materiałów; (3) czynnego udziału 
w posiedzeniach komisji”.

V. Analiza prawna

Zakres obowiązków Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w  zakresie 
przedkładania Senatowi informacji, o której mowa w art. 13 u.t.p.TK, 
odczytywać należy łącznie z przepisami Regulaminu Senatu. Jak zostało 
bowiem wskazane, Regulamin Senatu może w sposób wiążący uszczegóła-
wiać prawa i obowiązki podmiotów w takim zakresie, w jakim Konstytucja 
RP lub ustawy przyznają Senatowi prawo do uczestnictwa w procedurze 
kontrolnej. Ponadto, sposób wykonania omawianego obowiązku nale-
ży określać z uwzględnieniem zasad konstytucyjnych, w tym wypadku  
– z zasadą współdziałania władz oraz z uwzględnieniem kontrolnej funk-
cji parlamentu, jak również z poszanowaniem ukształtowanego zwyczaju 
parlamentarnego.

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że do obowiązków Prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego należy złożenie informacji Senatowi (jako 
organowi kolegialnemu), nad którą nie przeprowadza się głosowania. 
W zakres „złożenia informacji” wchodzi zarówno złożenie jej w formie 
pisemnej, jak również wypełnienie obowiązków wynikających z Regu-
laminu Senatu. Umożliwienie Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego 
uczestnictwa w posiedzeniach Senatu (art. 33 ust. 1 Regulaminu) jest 
funkcjonalnie powiązane z obowiązkiem przedłożenia informacji przez 
Prezesa (art. 13 ust. 1 u.t.p.TK) oraz z faktem rozpatrywania informacji 
na posiedzeniu Senatu (art. 45 pkt 3 Regulaminu). Jednocześnie, mając 
na względzie prawo senatorów do zadawania pytań osobom uczestniczą-
cym w posiedzeniu (art. 44 ust. 6 Regulaminu) oraz fakt, że odpowiedzi 
na pytania należy udzielić – co do zasady – ustnie na posiedzeniu, należy 
dojść do wniosku, że prawo senatorów może być zrealizowane jedynie 
przy obecności Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (względnie – osoby 
upoważnionej). Powyższe uzupełnia obowiązek przedstawicieli organów 
państwowych do współdziałania z komisją senacką (art. 60 ust. 3 Regula-
minu). Z takimi określonymi obowiązkami prawidłowo korespondowa-
ła praktyka Prezesów Trybunału Konstytucyjnego, którzy uczestniczyli 
w posiedzeniach Senatu osobiście lub przez swoich przedstawicieli.

Możliwość ukształtowania obowiązków Prezesa Trybunału Konsty-
tucyjnego w Regulaminie Senatu, w zakresie przedstawiania informacji 
Senatowi, stanowi konsekwencję zarówno art. 13 ust. 1 u.t.p.TK odczyty-
wanego łącznie z art. 112 w zw. z art. 124 Konstytucji RP (prawo Senatu  
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do uregulowania przebiegu procedury sprawozdawczej), jak i konse-
kwencję wspomnianych zasad konstytucyjnych. Skoro bowiem przepisy 
prawa przewidują udział Senatu w sprawowaniu – do pewnego stopnia 
– funkcji kontrolnej w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, jak rów-
nież nakładają na organy państwa obowiązek współdziałania, to przepisy 
u.t.p.TK oraz Regulaminu Senatu powinny być interpretowane w sposób 
prowadzący do możliwie efektywnej realizacji funkcji, jaką spełniać ma 
informacja przedkładania przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 
Współdziałanie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z Senatem powinno 
znajdować wyraz w jego uczestnictwie w obradach w celu udzielenia izbie 
parlamentu wyczerpującej (a nie: jakiejkolwiek) informacji – w pełnym 
tego słowa znaczeniu.

Wskazać wreszcie należy, że granice merytoryczne dla udzielanej 
przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego informacji wyznacza zasada 
niezawisłości sędziowskiej (art. 195 ust. 1 Konstytucji RP). Już na gruncie 
art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
wskazywane było, że „Sposób rozpatrywania informacji musi wyrażać po-
szanowanie niezawisłości sędziowskiej i odrębności ustrojowej Trybunału”, 
co oznacza, że „wypowiedzi i dyskusje parlamentarne nie mogą dotyczyć 
spraw zawisłych w Trybunale, a jeżeli chodzi o sprawy już rozstrzygnięte, 
to to wszelkie oceny muszą być dokonywane w sposób nie naruszający nie-
zawisłości sędziów Trybunału”, a realizacji tej dyrektywy służy brak gło-
sowania nad informacją (Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, 
Komentarz…, s. 55). Nie ulega natomiast wątpliwości, że sam obowiązek 
uczestnictwa Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w posiedzeniu Senatu 
nie stanowi zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej, ale stanowi wy-
raz realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na Prezesa przez 
ustawodawcę.

W  powyższym zakresie należy zatem podzielić stanowisko za-
prezentowane w  opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu nr 
BL.SPKO.112.5.2020 z dn. 10 lutego 2020 r. w sprawie sposobu przed-
kładania przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Senatowi informa-
cji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału.

Przepisy u.t.p.TK ani Regulaminu Senatu nie przewidują szcze-
gólnej sankcji za niezłożenie przez Prezesa Trybunału Konstytucyjne-
go informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.t.p.TK (w tym również 
za odmowę przedstawienia informacji na posiedzeniu i  odpowiedzi  
na pytania senatorów). Jest to najprawdopodobniej konsekwencją faktu, 
iż ani ustrojodawca, ani ustawodawca nie przewidział wystąpienia ta-
kiej sytuacji. Tym niemniej, niezłożenie informacji w omówionej formie 
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uznać należy za naruszenie przepisów prawa przybierające formę nie-
dopełnienia obowiązku określonego w ustawie i Regulaminie, ze szkodą 
dla interesu publicznego. W takich okolicznościach, zachowanie Preze-
sa Trybunału Konstytucyjnego, polegające na bezpodstawnej odmowie 
przedstawienia Senatowi informacji czy to osobiście, czy przez osobę 
upoważnioną, może być oceniane zarówno w kategorii deliktu dyscy-
plinarnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 30 listopada  
2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (naruszenie przepi-
sów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału), jak również 
przestępstwa opisanego w art. 231 § 1 k.k. (przestępstwo przekrocze-
nia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza  
publicznego, działającego na szkodę interesu publicznego lub prywatne-
go), który ma zastosowanie również do sędziów trybunałów (tak M. Mo-
zgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, [w:] M. Mozgawa 
(red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, komentarz 
do art. 115 k.k., teza 4). 

VI. Konkluzje

1. Zakres obowiązku Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w  posta-
ci przedstawienia Senatowi RP dorocznej informacji o działalności 
i orzecznictwa tej instytucji kształtuje nie tylko art. 13 ustawy z dn.  
30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym, ale również normy konstytucyjne (wypły-
wająca z Preambuły i art. 10 Konstytucji RP zasada współdziałania 
władz oraz kontrolna funkcja parlamentu), Regulamin Senatu oraz 
ugruntowany zwyczaj parlamentarny.

2. W świetle art. 45 pkt 3 w zw. z art. 33 ust. 1 i art. 44 ust. 6 Regulaminu 
Senatu, do obowiązków wchodzących w zakres udzielenia informacji 
przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego wchodzi nie tylko złożenie 
informacji na piśmie, ale również uczestnictwo w posiedzeniu Sena-
tu oraz jego komisji. Tylko w ten sposób możliwe jest umożliwienie 
Senatowi rzeczywistego sprawowania uprawnień kontrolnych oraz 
uzyskania niezbędnych informacji.

3. Dotychczasowa praktyka parlamentarna oraz treść Regulaminu Se-
natu dopuszczają przedstawienie informacji na posiedzeniu Senatu 
lub jego komisji przez osobę upoważnioną przez Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego.

4. Bezzasadna odmowa realizacji ww. obowiązku może zostać uznana za 
delikt dyscyplinarny w rozumieniu ustawy z dn. 30 listopada 2016 r.  
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o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Niewykluczone jest 
również zakwalifikowanie takiego zachowania jako niedopełnienia 
obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ze szkodą dla inte-
resu publicznego, co stanowi czyn opisany w art. 231 § 1 k.k.


