
Warszawa, 25 września 2019 r. 

 

Protokół czternastego posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności  

 

         25 września 2019 r. odbyło się w gmachu Parlamentu RP czternaste posiedzenie 

Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności. Zostało ono zwołane, jak podkreślił 

przewodniczący Zespołu senator Tomasz Grodzki, aby na bazie dotychczasowych spotkań     

z ekspertami zastanowić się nad poprawą funkcjonowania praworządności w Polsce. 

         Pan profesor Marek Chmaj przedstawił, jego zdaniem, sposoby na odnowę demokracji. 

Akt odnowy demokracji musi zostać uchwalony priorytetowo i jak najszybciej. Według mec. 

Chmaja dobrze byłoby, żeby była to jedna ustawa z odpowiednią preambułą. Ustawa, która 

znowelizuje szereg ustaw szczególnych. Akt ten nie może być nastawiony tylko na naprawę 

tego, co zostało zepsute. Powinny znaleźć się w nim także gwarancje ustrojowe, prawne, 

które zapobiegną naruszeniu praworządności w przyszłości. Akt odnowy demokracji, jako 

ustawa, musi zawierać regulacje, przywracające zgodność z wartościami unijnymi i z 

Konstytucją, jak również mechanizmy obronne dla władzy sądowniczej oraz  mechanizmy 

zapewniające odpowiedzialność tych polityków, którzy dopuszczą się zamachu na 

praworządność. Zdaniem profesora występuje tu konieczność restytucji funkcjonowania 

Trybunału Stanu. Akt odnowy demokracji musi też przewidywać ścieżkę szybkiego 

postawienia w stan oskarżenia przed niezależnym Trybunałem Stanu polityków, którzy 

wykażą się bądź sprawstwem bezpośrednim lub sprawstwem kierowniczym łamania 

przepisów Konstytucji. W ustawie tej będą musiały zostać znowelizowane ustawy szczególne. 

Tutaj mec. Chmaj wymienił naprawę ustroju Sądu Najwyższego, tak aby gwarancja 

niezależności sądu i niezawisłości sędziów pojawiła się w sposób nienaruszalny. Należałoby 

także, według mecenasa, przywrócić kadencję wybieranych członków Krajowej Rady 

Sądownictwa i wprowadzić mechanizm niezależnego wyboru piętnastki sędziowskiej 

członków przez zgromadzenie sędziowskie. Zebrani podkreślili konieczność zapewnienia 

niezależności prezesów sądów, przede wszystkim od polityków ( w szczególności Ministra 

Sprawiedliwości ). Sędziowie muszą też mieć zagwarantowaną swobodę orzeczniczą tak, aby 

żaden polityk, za pośrednictwem rzeczników dyscyplinarnych, nie mógł wywierać wpływu na 

kształt wyroku sądowego. Pan profesor Marek Chmaj stwierdził niezbędność przywrócenia 

legalności działania Trybunału Konstytucyjnego poprzez wykluczenie dublerów. Należy zająć 



się statusem tych rozstrzygnięć, które nie są wyrokami, tzn. w których brały udział osoby 

niebędące sędziami. Sam Trybunał Konstytucyjny, według zebranych, w przyszłości, 

powinien mieć zapewnioną swobodę działania i orzekania. Najlepiej, żeby kandydatów na 

sędziów Trybunału nie zgłaszali politycy, a wyłącznie niezależne gremia. 

         W dyskusji, będącej podsumowaniem, zwrócono uwagę na potrzebę przywrócenia 

konstytucyjnej roli Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz kontroli, sprawowanej przez 

Sąd Administracyjny, nad niektórymi rozstrzygnięciami prezydenta, tak, aby rzeczony akt 

odnowy demokracji zawierał wszystkie niezbędne przepisy naprawy dla funkcjonowania 

demokratycznego państwa prawnego. 
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